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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر منابع روغنی سویا و مکمل جیرهای ویتامینهای Eو Cبر میزان کلسترول تام ( )TCو
تریگلیسرید ( )TGسرم و زرده و پایداری اکسیداتیو تخم مرغهای تخمگذار بود .در مجموع  033قطعه مرغ تخم گذار
های-الین واریته  W-36با سن  03هفته مورد استفاده قرار گرفت .دوازده جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا شامل 0/5
درصد روغن تصفیه شده سویا ( ،)SBOروغن بازیافتی سویا ( )RSOیا مایع صابونی اسیدی شده سویا ( ،)ASOهر
کدام به همراه دو سطح ویتامین3( Eو 053میلیگرم در کیلوگرم جیره) و دو سطح ویتامین 3( Cو 053میلیگرم در
کیلوگرم جیره) با استفاده از طرح کامالً تصادفی و به روش فاکتوریل 0×0×0مورد آزمایش قرار گرفتند .قابلیت پایداری
اکسیداتیو تخم مرغ روی  0گروه از تخم مرغهای تازه ،پس از  15 ،1و  03روز نگهداری در دمای  5درجه سانتیگراد،
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که میزان  TCو  TGسرم و همچنین  TCتخم مرغ تحت تأثیر منابع روغن سویا قرار
نگرفت ( ،)P>3/35ولی  RSOو  ASOباعث افزایش  TGتخم مرغ شدند ( .)P<3/35اگرچه مکمل جیرهای ویتامین E

تاثیری بر الگوی لیپیدی سرم و تخم مرغ نداشت ( )P>3/35ولی مکمل ویتامین  Cبدون تاثیر بر  TCسرم و تخم مرغ،
میزان  TGتخم مرغ را کاهش داد ( .)P<3/35هیچگونه اثر متقابلی بین منبع چربی و مکمل ویتامینی بر  TCو  TGسرم و
 TCتخم مرغ مشاهده نشد .اثر متقابل مثبتی بین ویتامین  Eو ویتامین  Cبرای کاهش  TGتخم مرغ وجود داشت به
طوری که حضور همزمان مکمل هر دو ویتامین در جیره باعث افت بیشتر  TGتخم مرغ شد .از طرف دیگر ،نگهداری تخم
مرغ طی  03روز باعث کاهش قابلیت پایداری اکسیداتیو تخم مرغ شد ( ،)P<3/35ولی حضور مکمل ویتامین  Eدر جیره
باعث بهبود این شاخص گردید ( .)P<3/35نتایج نشان داد که تریگلیسرید تخم مرغ سریع تر از کلسترول به دستکاری-
های جیرهای پاسخ میدهد.
واژگان کلیدی :منابع روغن سویا ،ویتامین  ،Eویتامین ،Cکلسترول ،تخم مرغ
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مقدمه

حاوی اسید چرب ترانس احتمال افزایش مشکالت قلبی

کلسترول به عنوان یکی از لیپیدهای موجود در زرده

عروقی ،سکته ،سرطان ،دیابت ،نواقص مادرزادی نوزاد

تخم مرغ به عنوان شاخصی در ارزیابی کیفیت تخم مرغ

و آلرژی در انسان و نیز کاهش انرژی روغن و انتقال

محسوب میشود (گریفین  .)1990عوامل متعددی

این مواد به گوشت و تخم مرغ رابه همراه دارد (وودز و

میتوانند باعث تغییر در میزان کلسترول زرده تخممرغ

فیرون  .)0339بنابراین ،الزم است قبل از مصرف

گردند .همه عوامل مؤثر بر تغییرات میزان کلسترول در

روغنهای حرارت دیده در جیرههای طیور مقدار

پالسمای خون ،روی کلسترول تخم مرغ هم اثر

اسیدهای چرب ترانس موجود در آنها اندازهگیری

میگذارند .مرغ تخمگذار بخشی از کلسترول ساخته

شود.

شده در کبد را داخل زرده تخم مرغ ذخیره میکند و با

ویتامین  Eو ویتامین  Cآنتی اکسیدانهای اولیه در

تغییر جیره غذایی میتوان میزان کلسترول تخممرغ را

سیستمهای بیولوژیک هستند و از زنجیره پراکسیده

کاهش داد (هارگیس .)1911

شدن لیپید در غشاءهای سلول پیشگیری میکنند .در

از چربیهای غیر قابل استفاده در تغذیه انسان میتوان

بعضی مطالعات مربوط به انسان و سایر حیوانات به

به عنوان منبع انرژی برای تغذیه طیور استفاده نمود.

عنوان کاهنده کلسترول کل پالسما وتغییر دهنده اقسام

مایع صابون اسیدی یک محصول فرعی فرآیند روغن

کلسترول (از  LDLبه  )HDLخون مورد ارزیابی قرار

کشی از دانههای روغنی است و منبع خوبی از اسیدهای

گرفتهاند (هاریل و گیفورد 1911؛ ساهین و همکاران

چرب غیر اشباع است .این ماده همچنین از نظر رنگدانه

 0330الف) ،ولی مطالعات مربوط به مرغهای تخمگذار

زرد غنی است و میتواند به عنوان جایگزینی برای

محدود هست .لذا ،هدف تحقیق حاضر این است که تاثیر

روغنهای گیاهی در جیرههای بر پایه کنجاله سویا و

مصرف این روغنهای بازیافتی به صورت تنها یا همراه

سورگوم مصرف شود چون روغنهای گیاهی هم گران

با سطوح اضافی ویتامین های  Eو  Cبر کلسترول و

هستند و هم برای تغذیه انسان مورد نیاز میباشند

تریگلیسرید سرم و تخم مرغ و قابلیت پایداری

(بالنک و همکاران  .)1991به عالوه ،روغن حذفی از

اکسیداتیو تخم مرغ مورد بررسی قرار گیرد.

چرخه تولید بامیه که هر ساله به ویژه در ماه مبارک
رمضان به مقدار زیاد تولید میشود و استفاده مجدد

مواد و روشها

ازآن برای سالمت انسان مضر میباشد را میتوان

خصوصیات روغنهای آزمایشی و آنالیزهای

برای استفاده در جیره مرغهای تخمگذار مورد بررسی

آزمایشگاهی

قرار داد تا ضمن حذف زود هنگام آن از چرخه تولید

روغن تصفیه شدهی سویا ( )1SBOو مایع صابون

شیرینی به عنوان یک ماده غذایی انرژیزا و ارزان قیمت

اسیدی شده سویا ( )0ASOمستقیما از کارخانه روغن-

برای جیرههای مرغ مورد استفاده قرار گیرد .روغن-

کشی ناز اصفهان تهیه شد و روغن بازیافتی قنادی

هایی نظیر سویا ،کلزا و آفتابگردان برای تهیه بامیه

( )0RSOاز  13کارگاه تهیه بامیه در سطح شهر اصفهان

مصرف میشوند و معموال پس از  103دقیقه حرارت

جمعآوری و مخلوط شد .روغنها بر اساس روشهای

دیدن در دمای  153درجه سانتیگراد حذف میشوند

آزمایشگاهی  )1991( 0AOCSبرای رطوبت (روش Ca-

(ایراندوست و همکاران  .)0310حرارت دادن روغن در
دمای بین  113تا  073درجه سانتیگراد ،خطر تولید
اسیدهای چرب ترانس را افزایش میدهد .مصرف روغن

1

. Soybean oil
. Acidulated soy oil soapstocks
3
. Recycled soy oil
4
. American Oil Chemists’ Society
2
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 ،)2c-25ناخالصیهای نامحلول (روش  )Ca-3a-46و

( )0330اندازهگیری شد .مقدار اسید اسکوربیک روغنها

مواد غیر قابل صابونی شدن (روش  )Da-11-42و

با استفاده از دستگاه  HPLCو به روش  917/01از

همچنین برای عدد پراکسید (روش  )Cd 8-53و مقدار

دستورالعمل )0330( AOACتعیین شد .به عالوه ،جیره-

اسید چرب آزاد( 5روش )Cd 3d-63مورد آنالیز و

های مورد استفاده از نظر کل خاکستر با استفاده از

آزمایش قرار گرفتند .میزان اسید لینولئیک ( )LAجیرهها

کوره الکتریکی (روش  )900/35و الیاف خام با استفاده

به روش گزارش شده توسط چریان و سیم ()1990

از استخراج متوالی با اسید و قلیا (روش)910/39

تعیین شد و مقدار  LAبا استفاده از کروماتوگرافی

براساس دستورالعمل  )0330( AOACمورد تجزیه قرار

گازی 1و با ستون سیلیکا موئینه 7جداسازی و شناسایی

گرفتند .همه آنالیز ها در  0تکرار انجام شد به جزء

شد .کالیبره کردن و شناسایی  LAبا استفاده از مقایسه

اندازهگیری ویتامینهای  Eو  Cکه در دو تکرار انجام

زمان خروج 1و سطح زیر منحنی  LAبا منحنی

شد.

استاندارد آن که قبال شناسایی شده بود انجام شد.

پرورش مرغ ،جیرهها و طرح آزمایشی

انرژی خام ( )GEنمونههای روغن با استفاده از بمب

در مجموع 033 ،مرغ سویهی های_الین  W-36با سن

کالریمتر 9اندازهگیری شد.

 00هفته و وزن بدن  1015 ± 09گرم در سالنی با
آزمایشگاهی13

شرایط محیطی کنترل شده قرار داده شدند و به طور

پودر و از الک  3/5میلیمتر عبور داده شد و تا زمان

تصادفی در  13قفس ( )05×53×53 cmو در گروههای

انجام آنالیزهای بعدی در دمای  -03درجه سانتیگراد

 5قطعهای تقسیم شدند و قفسها به طور تصادفی به 10

ذخیره گردید .نمونههای خوراک بر اساس دستورالعمل

تیمار غذایی اختصاص داده شدند .در طول دورهی

 )0330( 11AOACبرای ماده خشک (روش ،)903/15

آزمایش ،برنامهی نوری پیوسته  11ساعت روشنایی در

نیتروژن به روش احتراق( 10روش )993/30و عصارهی

شبانه روز و دمای  01±0درجه سانتیگراد ثابت در

اتری به وسیله دستگاه تجزیه چربی سوکسله10بعد از

نظر گرفته شد .آزمایش به مدت  10هفته (سن  00تا 51

هیدرولیز با اسید کلریدریک  0نرمال (روش )950/30

هفتگی) طول کشید .قبل از شروع آزمایش ،مرغها جیره-

آنالیز شدند .میزان ویتامین  Eروغنها و جیرههای

های آزمایشی مربوطه را به مدت  0هفته (سن  00تا 00

کنترل بدون اضافه شدن مکملهای اضافی ویتامین  Eو

هفتگی) دریافت نمودند .آب و خوراک آزادانه در اختیار

 Cبا روش ارائه شده توسط گروباس و همکاران

مرغها بود 10 .جیرهی آزمایشی به صورت فاکتوریل

نمونههای خوراک با استفاده از آسیاب

 0×0×0با  0منبع روغن (به میزان  0/5درصد جیره و به
5

. Free fatty acid
. Agilent Technologies, Santa Clara, California
7
).Supelco SP-2560 (100 m × 0.25 mm inside diameter
capillary silica column (Agilent, Santa Clara,
)California
8
. Retention time
9
. Isoperibol bomb calorimeter (model 356, Parr
)Instrument Company, Moline, IL
10
. Laboratory mill (IKA, Janke and Kunkel, Staufen,
)Germany
11
.Association of Official Analytical Chemists
International
12
. Nitrogen by combustion (method 990.03) using a
Leco equipment (model FP-528, Leco Corporation, St.
)Joseph, MI
13
.Behr Labor-Technik, Dusseldorf, Germany
6

صورت  RSO ،SBOو  ASOکدگذاری شدند) ،دو سطح
مکمل ویتامین  3( Eو  053میلیگرم در کیلوگرم) و دو
سطح مکمل ویتامین  3( Cو  053میلیگرم در کیلوگرم)
با  5تکرار شامل  5قطعه مرغ تنظیم شدند .ویتامین E 10

و ویتامین  C 15از شرکت

11DSM

سوئیس تهیه شد.

جیرهها با ترکیب مشابهای تنظیم شدند به گونهای که
احتیاجات ارائه شده در راهنمای سویهی های_الین
14

.Rovimix E-50
.Rovimix C-EC
16
).DSM (Bassel, Switzerland
15

331

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /3سال3333

ایراندوست ،رحمانی و ...

( )0331را تامین نماید (جدول .)1ترکیب شیمیایی مواد

اتاق سرد ( 5درجه سانتیگراد) اندازهگیری شد (چریان

غذایی مورد استفاده در جیره نویسی از جداول NRC

و همکاران  .)1911نمونههای زرده ( 0گرم) وزن شد و

( )1990استخراج شد ،به جزء انرژی قابل سوخت و

داخل لوله آزمایش با  11میلیلیتر اسید پرکلریک %0/11

ساز روغنها که قبال به روش تفاضل اندازهگیری شد

مخلوط شد و با استفاده از یک هموژنایزر هیدولف 11با

(ایراندوست و همکاران .)0310

سرعت باال به مدت  15ثانیه همگن شد .سپس مخلوط

اندازهگیری لیپیدهای خون و تخم مرغ

همگن شده با کاغذ صافی واتمن شماره  1فیلتر شد0 .

در روزهای پایانی آزمایش ،از هر تکرار (قفس) دو

میلیلیتر از عصاره فیلتر شده با  0میلیلیتر اسید

قطعه مرغ به صورت تصادفی انتخاب و نمونههای خون

تیوباربیتوریک  03میلیموالر ساخته شده با آب مقطر

با استفاده از سرنگ  0میلیلیتری ،از ورید بال تهیه و

مخلوط شد و به مدت  03دقیقه در حمام آب جوش

سرم آنها جدا گردید .سپس ،میزان کلسترول کل و

حرارت داده شد .بعد از سرد شدن ،میزان جذب نمونه

تریگلیسرید توسط دستگاه اتوآناالیزر هیتاچی 930

با استفاده از اسپکتروفتومتر شیمادزو در طول موج

اندازه گیری شد .جهت اندازهگیری میزان کلسترول و

 501نانومتر در مقابل بالنک حاوی  1میلیلیتر آب مقطر

تریگلیسرید زرده ،در پایان آزمایش از هر قفس  0تخم

و  1میلیلیتر محلول اسید تیوباربیتوریک  03میلیموالر

مرغ انتخاب و به روش اصالح شده فولش ( )1957و با

تعیین شد.

استفاده ازمحلول  0به  1کلروفرم-متانول اقدام به
استخراج عصاره زرده گردید ومیزان کلسترول و تری-
گلیسرید زرده با استفاده از کیتهای اختصاصی شرکت
پارسآزمون به روش اسپکتروفتومتری تعیین شد.
کلسترول و تریگلیسرید تخم مرغ به دو صورت میلی
گرم در هر گرم زرده و میلی گرم در هر تخم مرغ
محاسبه شد .داده ها در قالب طرح کامالً تصادفی و با
استفاده از نرم افزار آماری  )0331( SASتجزیه و
تحلیل شدند و اثرات اصلی و اثرات متقابل مطالعه شدند.
برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی استفاده
شد .همه اختالفات در سطح آماری کمتر از  5درصد
( )P<3/35معنی دار در نظر گرفته شد.
اندازهگیری قابلیت پایداری اکسیداتیو تخم مرغ
قابلیت پایداری اکسیداتیو تخم مرغ با اندازهگیری مواد
واکنشگر با اسید تیوباربیتوریک ( )17TBARSسنجیده
شد و با رسم منحنی استاندارد ،میزان مالوندیآلدئید
( )MDAزرده محاسبه شد .میزان  MDAبه روش
چریان و همکاران ( )1991روی  0گروه تخم مرغهای
تازه و نگهداری شده طی زمانهای  15 ،1و  03روز در
).TBA-reactive substances (TBARS

17

. Heidolf

18
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جدول  -1ترکیب مواد تشکیل دهنده و مقادیر مواد مغذی محاسبه شده و اندازه گیری شده (برحسب درصد ،مگر این که ذکر
شود) جیره های آزمایشی
روغن سویا

روغن بازیافتی سویا

مایع صابون اسیدی سویا

ماده غذایی
ذرت زرد

51/05

50/71

51/00

کنجاله سویا ()CP٪ 00/7

01/01

01/09

01/9

سبوس گندم

0/90

0/51

0/17

روغن سویا

0/5

3

3

روغن بازیافتی سویا

3

0/5

3

مایع صابون اسیدی شده سویا

3

3

0/5

کربنات کلسیم (صدف)

13/10

13/10

13/11

دی کلسیم فسفات

1/90

1/90

1/91

کلرید سدیم

3/00

3/00

3/00

د-ال -متیونین()٪ 91

3/11

3/11

3/11

ال -لیزین)%71( HCL-

3/10

3/10

3/10

3/53

3/53

3/53

مکمل ویتامینی و مواد معدنی
مواد مغذی محاسبه شده

1

0

)kcal/kg( AMEn

0133

0133

0133

لیزین

3/11

3/11

3/11

متیونین

3/00

3/00

3/00

متیونین  +سیستئین

3/19

3/19

3/19

ترئونین

3/57

3/57

3/51

تریپتوفان

3/11

3/11

3/11

فسفر قابل دسترس

3/00

3/00

3/00

3/17

3/17

3/17

سدیم
مواد مغذی اندازه گیری شده

0

انرژی خام ()kcal/kg

0773

0115

0113

ماده خشک

90/0

90/5

90/1

پروتئین خام

11/0

11/1

11/1

عصاره اتری

1/7

1/0

1/0

اسید لینولئیک

0/51

0/01

0/01

الیاف خام

0/7

0/7

0/5

کل خاکستر

10/1

10/1

10/5

کلسیم

0/31

0/30

0/99

کل فسفر

3/15

3/15

3/10

07

05

01

ویتامین )mg/kg( E
-1

استفاده از این مقدار مکمل ،ویتامین ها و مواد معدنی زیر را در هر کیلوگرم جیره تامین کرده است 7733 :واحد ویتامین ( Aترانس-

رتینیل استات) 0033 ،واحد ویتامین( D3کوله کلسیفرول) 13 ،واحد ویتامین ( Eتمام توکوفرول استات) 3/55 ،میلی گرم ویتامین ( Kکمپلکس بی
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سولفات منادیون) 1 ،میلی گرم ویتامین( B1تیامین منونیترات) 0/0 ،میلی گرم ویتامین 00 ،B2میلی گرم ویتامین( B3اسید نیکوتینیک) 5/5 ،میلی
گرم ویتامین ( B5د -کلسیم پنتوتنات)1 ،میلی گرم ویتامین( B6پیریدوکسین هیدروکلرید) 3/51 ،میلی گرم ویتامین03 ،B9میکروگرم ویتامین

B12

(سیانوکوباالمین) 3/15 ،میلی گرم ویتامین Hو  075میلی گرم کولین (کولین کلراید) 11 ،میلی گرم منگنز ( 11 ،)MnSO4H2Oمیلی گرم روی
( 00 ،)ZnOمیلی گرم آهن ( 1/1 ،)FeSO4H2Oمیلیگرم مس ( 3/9 ،)CuSO4, 5H2Oمیلی گرم ید ( 3/0 ،)HIمیلی گرم کبالت 3/0 ،میلی گرم سلنیوم
(.)Na2SeO3
-2

محاسبه بر اساس جداول  ]151[ )1990( NRCبه جزء مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری منابع روغن که توسط ایراندوست و

همکاران ( )0310به روش تفاضل اندازه گیری شده بود (به ترتیب  1907 ،9107و  7917کیلو کالری بر کیلو گرم برای روغن سویا ،روغن سویای
بازیافتی قنادی و اسید چرب روغنکشی سویا)
-3

اندازه گیری شده در سه تکرار به جزء ویتامین  Eکه در دو تکرار اندازه گیری شد.

نتایج و بحث

اسید چرب آزاد  ASOبرابر  17/0درصد بود ،مقداری

خصوصیات و آنالیز آزمایشگاهی منابع روغن سویا

که در دامنه اعداد ( 10/19 ،70/0و  10/1درصد) گزارش

ترکیب شیمیایی و کیفیت سه منبع روغن آزمایشی در

شده به ترتیب توسط هایبرت و همکاران ( ،)1911بالنک

جدول ( )0نشان داده شده است .میزان رطوبت برای

و همکاران ( )1991و وییرا و همکاران ( )0331بود.

مایع صابون اسیدی سویا ( )ASOباالتر ( 0/0درصد)

اثرات متقابل رطوبت ،زمان و درجه حرارت باعث تولید

ولی برای روغن سویا ( )SBOو روغن بازیافتی سویا

اسیدهای چرب آزاد در اثر هیدرولیز کاتالیکی تری-

( )RSOپایین تر بود (≤  3/0درصد) .مقادیر رطوبت،

گلیسرید میشود .وجود مقدار زیاد اسید چرب آزاد در

ناخالصیها و مواد غیر قابل صابونی ( )MIUبرای

 ASOبه خاطر هیدرولیز تریگلیسریدهای موجود در

 ،RSO ،SBOو  ASOبه ترتیب  1/0 ،3/1و  0درصد

روغن اولیه طی شرایط صنعتی فرآیند روغنکشی از

بود و میزان انرژی خام به ترتیب معادل  9073 ،9093و

دانه سویا میباشد.

 9103کیلوکالری بر کیلوگرم بود .خصوصیات شیمیایی

مقادیر اسید چرب آزاد و اسید لینولئیک ( )LAبرای

 SBOاستفاده شده در این آزمایش با روغن سویای

 RSO ،SBOو  ASOبه ترتیب  3/0 ،3/0و 17/0

تصفیه شده (کیازیت و همکاران  )0337مطابقت داشت و

درصد و  51/7 ،55/0و  01/7درصد بود .مقدار LA

مقادیر آن در دامنه اعداد گزارش شده توسط دیگران

برای  SBOبیشترین و برای  ASOکمترین و برای

بود (هایبرت و همکاران 1911؛ بالنک و همکاران 1991؛

 RSOحد وسط بود .پستی و همکاران ( )0330و بالس

پستی و همکاران  .)0330خصوصیات شیمیایی روغن-

و همکاران ( )0313مقادیر  LAکمتری را برای نمونه-

های  RSOو  ASOنشان داد که فرآیندهای استفاده

های بازیافت شده و مایع صابون اسیدی شده نسبت به

شده برای بازیافت روغن سویای حرارت دیده و تصفیه

روغن اولیه گزارش کردند که این امر در انطباق با

روغن سویای خام مناسب بوده است .مقدار  MIUبرای

یافتههای آزمایش حاضر است .به طور کلی ،میزان اسید

 RSOو  ASOبه ترتیب  1/0و  0درصد بود و این

چرب لینولئیک RSOو  ASOبسته به شرایط بهکار

مقادیر کمتر از آن چیزی بود که در منابع علمی برای

گرفته شده در فرآیندهای بازیافت و تصفیه فرق میکند

فرآوردههای مشابه روغن سویا گزارش شده است

و اگر این فرآیندها به خوبی انجام شود این مقادیر

(زومبادو و همکاران  1999و بالس و همکاران .)0313

شباهت بیشتری به میزان آن در روغن اولیه خواهد

مقدار نسبتا باالی  MIUدر  RSOاحتماال ناشی از

داشت .وقتی فرآیند به خوبی انجام نشود (مثل حرارت

باقیماندههای فیلتر نشده غذایی در روغن است .مقدار

زیاد) ،نسبت اسید چرب غیر اشباع تحت تاثیر قرار می-

تاثیر روغنهاي بازیافتی سویا و مکملهاي ویتامین  Eو  Cبر فراسنجههاي سرم ،الگوي لیپیدي زرده و پایداري اکسیداتیو تخم مرغهاي تخمگذار
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گیرد و منجر به کمتر شدن مقدار  LAنسبت به روغن-

(به ترتیب  1 ،10و  1میلیگرم در کیلوگرم برای ،SBO

های اولیه میشود (کیازیت و همکاران  .)0337در اثر

 RSOو  .)ASOمیزان ویتامین  Eدر این روغنها در

حرارت زیاد معموال نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع

دامنه اعداد ( 10تا  001میلیگرم در کیلوگرم) گزارش

نظیر اولئیک و لینولئیک کاهش یافته و در مقابل ،درصد

شده توسط مدیناجارز و همکاران ( )0333است .برای

اسیدهای چرب ترانس االئیدیک و لینواالئیدیک افزایش

مقایسه نتایج ،گزارش مستندی در مورد مقادیر ویتامین

مییابد .مقدار ویتامین  Eبرای  SBOبیشتر از  RSOو

 Cموجود در منابع مختلف روغن بازیافتی سویا یافت

( ASOبه ترتیب  115 ،001و  111میلیگرم در

نشد.

کیلوگرم) بود .مقدار ویتامین  Cروغنها خیلی کم بود
جدول  -2ترکیب شیمیایی وکیفیت روغنهای آزمایشی

روغن سویا

روغن بازیافتی سویا

مایع صابون اسیدی سویا

عنوان

9073

9093

9103

رطوبت ()%

3/1

3/0

0/0

ناخالصی ()%

3/1

3/0

3/5

مواد غیر صابونی ()%

3/0

3/9

1/0

اسید چرب آزاد ()%

3/0

3/0

17/0

عدد پراکسید )(meq/kg

0/0

5/1

0/9

اسید لینولئیک ()%

55/0

51/7

01/7

ویتامین )mg/kg( E

001

115

111

ویتامین )mg/kg( C

10

1

1

انرژی خام ()kcal/kg

اثرات منبع روغن سویا و مکمل ویتامین  Eو  Cبر

به مقدار  053میلیگرم در هر کیلوگرم جیره تاثیری بر

میزان لیپیدهای سرم و زرده

الگوی لیپیدهای سرم ،زرده و تخم مرغ نداشت

خالصه نتایج تجزیه واریانس میزان کلسترول و تری-

( )P>3/35ولی افزودن مکمل ویتامین  Cبه مقدار 053

گلیسرید سرم ،زرده و تخم مرغ در جدول ( )0نشان

میلیگرم در هر کیلوگرم به جیره باعث کاهش معنیدار

داده شده است .استفاده از منابع مختلف روغن سویا

( )P>3/35میزان تریگلیسرید سرم شد ولی بر میزان

سبب بروز تفاوتهای معنیداری بر میزان کلسترول

کلسترول اثر معنیداری را نشان نداد .به جزء اثر متقابل

سرم و تخم مرغ نشد ( )P>3/35ولی روغنهای RSO

بین مکملهای ویتامین  Eو  Cبر تریگلیسرید تخم مرغ،

و  ASOدر مقایسه با  SBOباعث افزایش تریگلیسرید

بقیه اثرات متقابل معنیدار نشد ( .)P>3/35مقایسات

زرده شدند ( .)P<3/35کمترین مقدار کلسترول تخم مرغ

اثرات متقابل نشان داد که اگر چه ویتامین  Eبه تنهایی

مربوط به مرغهای تغذیه شده با  )030 mg( RSOو

تاثیری بر تریگلیسرید تخم مرغ نداشت ولی در حضور

بیشترین آن مربوط به تیمار  )010mg( SBOبود ولی

مکمل ویتامین  Cباعث کاهش این فراسنجه میشود.

اختالفشان معنیدار نبود .اضافه کردن مکمل ویتامین E
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به طور کلی ،منابع مختلف روغن سویای جیره تاثیر

کردند که هم ویتامین  Eو هم ویتامین  Cغلظت

معنیداری بر میزان کلسترول و تریگلیسریدهای سرم

کلسترول تام سرم مرغهای تخمگذار را کاهش دادند .به

و کلسترول تخم مرغ نداشت که این نتایج با یافتههای

نظر میرسد که سطح  053میلیگرم در کیلوگرم

میلینکس و همکاران ( )0330مطابقت داشت .واتکینز و

ویتامین  Cبرای کاهش کلسترول تخم مرغ کافی نباشد

الکین ( )1990نیز گزارش کردند که کلسترول زرده تحت

که نتایج آزمایش محیطی اصلی و زاغری ( )0313نیز

تاثیر لیپید جیره قرار نگرفته است .برخالف نتایج

موید این موضوع است.

آزمایش حاضر ،ساهین و همکاران (0330ب) گزارش
جدول -3اثر جیره غذایی بر کلسترول و تریگلیسرید سرم ،زرده و تخم مرغهای تخمگذار از سن  65 - 44هفته

زرده

سرم

*

تخم مرغ

کلسترول

تریگلیسرید

کلسترول

تری-

کلسترول

تریگلیسرید

()mg/dl

()mg/dl

()mg/g

گلیسرید

()mg

()mg

()mg/g

منبع چربی
b

010

b

013

a

039

a

531

a

030

a

روغن سویا

157

191

10/3

01/0

روغن بازیافتی سویا

151

110

10/1

03/0

مایع صابون اسیدی سویا

151

199

10/5

ویتامین

01/0

511

)mg/kg( ،E

3

157

119

10/3

09/5

010

011

053

150

190

10/0

03/0

030

097

ویتامین )mg/kg( ،C
a

015

b

030

071

0/700

1/007

3

150

111

10/9

053

157

191

10/0

09/1

0/151

0/790

3/030

3/001

خطای استاندارد (تعداد= )5

03/1

a

511

b

* -به جزء اثر متقابل ویتامین  Eو  Cروی تریگلیسرید زرده و تخم مرغ بقیه اثرات متقابل از نظر آماری معنیدار نبود (.)P> 3/35
در هر سطح حروف غیر مشابه بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح 5درصد میباشد.

قابلیت پایداری اکسیداتیو تخم مرغ طی نگهداری در

در گرم زرده بود ( .)p<3/311این مقادیر به ترتیب

اتاق سرد

معادل  5/70 ،5/07و  5/79میکروگرم در هر تخم مرغ

مقادیر  MDAزردههای تخم مرغهای تازه و تخم مرغ-

برای تخم مرغهای تازه و  15و  03روز نگهداری شده

های نگهداری شده به مدت  15و  03روز در دمای 5

بود ( .)P<3/35نگهداری تخم مرغ طی زمانهای  15و

درجه سانتیگراد در جدول ( )0آورده شده است.

 03روز در اتاق سرد باعث افزایش  MDAزرده در

مقادیر  MDAدر تخم مرغهای تازه و نگهداری شده طی

مقایسه با تخم مرغهای تازه نشد ( .)P>3/35این نتیجه

 15و  03روز به ترتیب  3/00 ،3/00و  3/00میکروگرم

در توافق با گزارشات قبلی است (گروباس و همکاران

تاثیر روغنهاي بازیافتی سویا و مکملهاي ویتامین  Eو  Cبر فراسنجههاي سرم ،الگوي لیپیدي زرده و پایداري اکسیداتیو تخم مرغهاي تخمگذار
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0331؛ کوکوک و همکاران 0330؛ فرانچینی و همکاران

محققین قبلی است که اظهار داشتهاند وقتی جیرههای

 .)0339در واقع ،تخم مرغ یک سیستم بسته و حاوی

حاوی سطوح باالی  PUFAمصرف شود ویتامین  Eدر

آنتیاکسیدانهای طبیعی نظیر ویتامین  ،Eآویدین و

کنترل و پایداری اکسیداتیو محصوالت طیور نقش دارد

فسفاتین است و به اکسیداسیون لیپید خیلی مقاوم است

(چریان و همکاران 1911؛ کانگ و همکاران .)0331

(اسکیدلر و همکاران .)1997

فرانچینی و همکاران ( )0330سطوح  133یا  033میلی-

مقادیر  MDAزرده و تخم مرغهای حاصل از مرغهای

گرم ویتامین  Eو سطوح  533یا  1333میلیگرم ویتامین

تغذیه شده با جیرههای حاوی روغنهای  RSO ،SBOو

 Cو نیز مخلوط  133میلیگرم ویتامین  Eو  533میلی-

 ASOبه ترتیب  3/00 ،3/00و  3/00میکروگرم در هر

گرم ویتامین  Cدر هر کیلوگرم جیره را در مقایسه با

گرم زرده و  5/70 ،5/11و  5/10میکروگرم در هر تخم

جیره فاقد این دو مکمل به کار بردند .آنها تخم مرغهای

مرغ بود ( .)P>3/35مکمل کردن جیره با ویتامین E

تازه و نگهداری شده طی زمانهای  13 ،03و  93روز

باعث کاهش مقدار  MDAزرده (3/00در مقابل 3/00

در دمای  0درجه سانتیگراد را آنالیز کردند هیچ

میکروگرم در گرم زرده )P<3/35 ،و تخم مرغ ( 5/57در

اختالفی را از نظر میزان اسید تیوباربیتوریک زرده بین

مقابل  5/11میکروگرم در تخم مرغ )P<3/35 ،شد .مکمل

تیمارها مشاهده نکردند به جزء این که میزان

ویتامین  Cمقادیر  MDAزرده و تخم مرغ را تغییر نداد

محصوالت اکسیداسیون در گروه شاهد و تیمار مخلوط

( .)P>3/35از آنجایی که تاثیر روغنهای  RSOو ASO

دو ویتامین اندکی بیشتر بود .در مطالعه حاضر ،اگر چه

بر میزان  MDAزرده تخم مرغ مشابه مرغهای تغذیه

عدد پراکسید روغن بازیافتی سویا ( 5/1میلی اکیواالن

شده با جیرههای حاوی  SBOبود ،دالیل متعددی برای

در کیلوگرم) باالتر از روغن سویا و مایع صابون

حساسیت کم تخم مرغ به اکسیداسیون از جمله ترکیب

اسیدی سویا (به ترتیب  0/0و  0/9میلی اکیواالن در

اسیدهای چرب جیره ذکرشده است (گروباس و

کیلوگرم) بوده است ولی این تفاوت اعداد پراکسید

همکاران  .)0330افزایش مقادیر  MDAزرده ممکن است

نتوانسته تاثیر معنیداری در میزان مالوندیآلدئید

به خاطر آسیبهای اکسیداتیو  PUFAهای موجود در

زرده یا تخم مرغ ایجاد نماید .این نتایج در توافق با

زرده باشد .مارشال و همکاران ( )1990و چریان و

گزارش لیسون و همکاران ( )0331است که با مصرف

همکاران ( )1991گزارش کردند که وقتی اسیدهای چرب

دو نوع روغن کانوالی تازه و اکسیده (به ترتیب با اعداد

بلند زنجیر  PUFAوارد جیره شوند حساسیت نسبتا

پراکسید  0/5و  13میلیاکیواالن گرم در کیلوگرم) در

باالتری به اکسیداسیون ایجاد میشود .در این مطالعه،

جیره مرغ تخمگذار ،تفاوت معنیداری در میزان مالون-

چون این منابع روغنی از نظر الگوی اسیدهای چرب

دیآلدئید زرده تخم مرغهای مورد آزمایش مشاهده

مشابهت زیادی دارند و عدد پراکسید آنها بین  0/0تا

ننمودند.

 5/1متغیر و کمتر از  13میلیاکیواالن در کیلوگرم ،که
حد مجاز در منابع چربی مصرفی در جیرههای طیور
است ،میباشد فقدان تفاوت معنیدار بین مقدار مالون-
دیآلدئید زرده تخم مرغ حاصل از منابع مختلف روغن
سویا مورد انتظار است.
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جدول  -4تاثیر زمان انبارداری و جیره غذایی بر میزان مالوندیآلدئید زرده و تخم مرغ

عنوان

مالوندیآلدئید زرده

مالوندیآلدئید تخم مرغ

)(µg/g

)(µg

زمان انبارداری ،روز
1

3/00

15

3/00

ab

5/70

03

3/00

5/97

a

3/3317

3/1010

خطای استاندارد (تعداد=)5

5/07

b

منبع روغن
روغن سویا

3/00

5/11

روغن بازیافتی سویا

3/00

5/70

مایع صابون اسیدی سویا

3/00

5/10

3/3317

3/1010

خطای استاندارد (تعداد=)5
ویتامین mg/kg ،C

3

3/00

5/70

053

3/00

5/73

3/3355

3/3991

خطای استاندارد (تعداد=)5
ویتامین mg/kg ،E

3/00

3

a

b

053

3/00

خطای استاندارد (تعداد=)5

3/3355

اثرات

5/11

اصلی1

5/57

a

b

3/3991
احتمال

زمان انبارداری

3/311

3/315

منبع روغن

3/501

3/501

ویتامین C

3/110

3/131

E

3/301

3/309

ویتامین

 1اثرات متقابل بین اثرات اصلی معنیدار نبود (.)P>3/35

مکمل کردن جیره با ویتامین  Eباعث کاهش مقدار

اسیدهای چرب  ،n-3این اثر را مشاهده کنند .در مطالعه

 MDAزرده گردید ( .)P<3/35این نتایج موید نتایج

دیگری ،اثرات  05و  15میلیگرم ویتامین  Eدر جیره و

چریان و همکاران ( )1991و گالوبارت و همکاران

سطوح  3و  1333میلیگرم ویتامین  Cدر لیتر آب

( )0331تاثیر آنتیاکسیدانی ویتامین  Eجیرهای را بر

مصرفی تحت شرایط تنش گرمایی بر وضغیت آنتی-

تخم مرغهای غنی شده با اسیدهای چرب  n-3را گزارش

اکسیدانی مرغهای تخمگذار مقایسه شد و نتایج نشان

کردند ولیکن نتوانستند در تخم مرغهای غنی نشده با

داد که سطح  15میلیگرم ویتامین  Eدر کیلوگرم جیره

تاثیر روغنهاي بازیافتی سویا و مکملهاي ویتامین  Eو  Cبر فراسنجههاي سرم ،الگوي لیپیدي زرده و پایداري اکسیداتیو تخم مرغهاي تخمگذار
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باعث کاهش شاخص  TBAدر زرده شد ،در حالیکه

هر کیلوگرم جیره ،تفاوتی در میزان شاخص  TBAتخم

مکمل ویتامین  Cچنین تاثیری نداشت (پاتپانگسیریپورنو

مرغ مشاهده نکردند .با توجه به اینکه ویتامین  Cآنتی-

همکاران  .)0331بر خالف نتایج مطالعه حاضر،

اکسیدان فاز آبی بدن است عدم تاثیر در کاهش شاخص

گروباس و همکاران ( )0330سطوح  3تا  1013میلیگرم

 TBAزرده یا تخم مرغ که معرف میزان اکسیداسیون

ویتامین  Eرا در جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا

در قسمت لیپیدی میباشد دور از انتظار نیست.در

حاوی  IU 0333ویتامین  Aدر تغذیه مرغهای تخمگذار

مطالعه حاضر ،اثر همکاری بین ویتامین  Eو ویتامین C

استفاده نمودند و گزارش کردند که اکسیداسیون تخم

مشاهده نشد ،که این نتیجه در انطباق با گزارشات سایر

مرغهای تازه کم بود و تحت تاثیر مدت زمان انبارداری

محققین است (پاردو و همکاران 1910؛ جاکوب 1995؛

( 13یا  03روز) در دمای اتاق ،مکمل ویتامین  Eیا مکمل

کوکوک و همکاران  .)0330این فقدان همکاری بین

ویتامین  Aقرار نگرفت .به عالوه ،به دلیل باالتر بودن

ویتامین  Eو ویتامین  Cروی قابلیت اکسیداتیو زرده

نسبی سطح اسید لینولئیک و به تبع آن  PUFAدر SBO

ممکن است به دلیل فقدان ویتامین  Cدر زرده باشد

انتظار میرفت که تغییرات اکسیداتیو زردههای مربوط

(فرانچینی و همکاران .)0330

به جیرههای حاوی  SBOبیشتر از  RSOو  ASOباشد،
ولی چون میزان ویتامین  Eموجود در روغن  SBOو

نتیجهگیری

در نتیجه جیرههای مربوطه بیشتر از  RSOو ASO

منابع مختلف روغن سویا و مکمل ویتامین  Eتاثیری بر

بود ،عدم وجود تفاوت معنیدار بین میزان  MDAتخم

مقدار کلسترول و تریگلیسرید سرم و همچنین

مرغهای حاصله دور از انتظار نیست .به طور مشابه،

کلسترول تخم مرغ نداشتند ولی روغنهای بازیافتی در

تفاوتی بین میزان  MDAزردههای تخم مرغهای مربوط

مقایسه با روغن سویا باعث افزایش تریگلیسرید تخم

به تیمارهای حاوی و فاقد مکمل ویتامین  Cمشاهده

مرغ شدند .اگرچه مکمل ویتامین  Cباعث کاهش مقدار

نشد .به هرحال ،مقادیر کمتر  MDAزرده و تخم

تریگلیسرید سرم و کلسترول سرم و تخم مرغ نشد

پرندگان تغذیه شده با مکمل ویتامین  Eممکن است

ولی مقدار تریگلیسرید تخم مرغ را کاهش داد .نتایج

بیانگر حفاظت لیپیدی حاصل از وجود مکمل ویتامین E

این آزمایش نشان داد که با دستکاری جیره تغییر تری-

در جیره باشد .در این تحقیق ،اگرچه مکمل ویتامین E

گلیسرید تخم مرغ آسانتر از کلسترول آن است .مقدار

باعث کاهش تولید  MDAدر زرده و تخم مرغ شد ولی

 MDAتخم مرغ پس از  03روز نگهداری در اتاق سرد

مکمل ویتامین  Cتاثیری نداشت که این نتیجه با گزارش

افزایش یافت ولی مکمل ویتامین  Eباعث افزایش

فرانچینی و همکاران ( )0330مطابقت دارد .ایشان با

پایداری اکسیداتیو زرده و تخم مرغ شد.
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Abstract
The objective of this study was to assess the effects of soy oil sources, dietary vitamin E and
vitamin C supplementation on serum and yolk total cholesterol (TC) and triglyceride (TG) and
contents and egg oxidative stability in laying hens. A total of 300 Hy-line variety W-36 laying hen
with 44-wk of age were used. Twelve corn-soybean meal-based diets containing; 3.5% refined
soybean oil (SBO), recycled soybean oil (RSO), or acidulated soybean oil soapstocks (ASO) each
containing two levels of vitamin E (0 and 250 mg/ kg diet), or two levels of vitamin C (0 and 250
mg/ kg diet) were used in a completely randomized design trial with a 3×2×2 factorial arrangement.
The yolk oxidative stability was determined on 3 groups of fresh eggs after refrigeration at 5°C for
1, 15, and 30 days. The results showed that serum concentrations of TC and TG, and yolk TC
content were not affected by dietary oil sources (P>0.05). Dietary inclusion of RSO and ASO,
however, increased (P<0.05) egg TG content. Although dietary supplementation of vitamin E had
no marked effect on serum and egg lipid profile, supplemental vitamin C decreased (P<0.05) egg
TG. No interaction of dietary fat sources and vitamin supplementation was observed on serum TC
and TG or egg TC. However, there was a positive interaction between vitamin E and vitamin C for
yolk TG content, so that the presence of both vitamins had more reducing effect on yolk TG. On the
other hand, 30 days egg storage decreased (P<0.05) yolk oxidative stability and dietary vitamin E
supplementation improved stability index. These results confirm the fact that egg triglyceride is
more prone to dietary manipulation compared to egg cholesterol.
Key words: Soy oil sources, Vitamin E, Vitamin C, Cholesterol, Egg

