
 

 109ا ت 97صفحات  /1397سال /2شماره  28هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

گذار در های تخممرغدر جیره  (CLA) کنژوگهلینولئیک چرب سطوح مختلف اسید افزودن  اثرات 

  خونی هایفراسنجهبرخی  و سیستم ایمنیپاسخ تولید،  بر عملکرد بریتولک دوره پس از
 

 2و مجید علیایی 2، روح اهلل کیانفر*2سیدعلی میرقلنج، 1زادهلیال فتح اله

 

 25/9/96 تاریخ پذیرش:            21/9/95تاریخ دریافت: 
 گروه علوم دامی دانشگاه تبریزدانشجوی کارشناسی ارشد  1
 گروه علوم دامی دانشگاه تبریز  استادیار 2

 :a_mirghelenj@yahoo.comEmailول مکاتبه: ئمس*

 
 چکیده

بر  CLA سطوح مختلف اثراتهدف:  .گرددبررسی می تخمگذار هایعملکرد مرغبر  CLA مکملتاثیر زمینه مطالعاتی: 
 بریپس از دوره تولکدر دوره گذار تخمهای مرغ سیستم ایمنی پاسخ و خونیهای فراسنجهبرخی از، مرغتخم عملکرد تولید

سن ) بریدر دوره پس از تولک W-36الین -سویه های لگهورن گذارمرغ تخمقطعه  60تعداد  روش کار:. گرددبررسی می
های آزمایشی به جیرهو با  ندقطعه ای اختصاص داده شد 4تکرار  5تیمار با  3در قالب طرح کامال تصادفی به  (هفتگی 78

 و  خالص CLA درصد CLA، 25/0) دصفر درصحاوی جیره شاهد ) شاملهای آزمایشی . جیرهندهفته تغذیه شد 4مدت 

 پرندگانمرغ و توده تخم درصد تولید ،یآزمایش کل دورهکه در نتایج نشان داد نتایج: بودند.  خالص CLA درصد 5/0
جیره  های شاهد وجیره به طور معنی داری باالتر از پرندگان دریافت کننده CLAدرصد  5/0 حاویجیره دریافت کننده 

)یپوپروتئین با چگالی LDL )لیپوپروتئین با چگالی باال(،  HDLکلسترول کل، . >P) 05/0) دبو CLAدرصد  25/0 حاوی
 CLAتحت تاثیرسطوح  و همچنین ظرفیت آنتی کسیدانی تام سرم خون)لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین(  VLDL،پایین(

داری نشان معنیگلیسرید کل خون کاهش در جیره، میزان تری CLAمقدار با افزایش  درمقابل <P) 05/0) قرار نگرفت
، Gدرصد جیره، تولید ایمونوگلوبولین  5/0 تا CLA با افزودن که ارزیابی سیستم ایمنی نیز نشان داد. <P) 05/0) ددا

 گیری نهایی:نتیجه .>P) 05/0) یافتافزایش  داریبطور معنیدرخون پرندگان  و ایمونوگلوبولین کل Mایمونوگلوبولین 
 پس ازدر دوره  ارذگتخمهای مرغجیره در CLA درصد  5/0  از استفاده که شودگیری میچنین نتیجهاز این آزمایش 
و میزان  را بهبود مرغمرغ و توده تولیدی تخمتخمتولید  عملکردبا بهبود سیستم ایمنی پرندگان، تواند می، دوره تولک بری

 کاهش دهد.را پرندگان گلیسرید خون تری

 

 تریگلیسرید، لیپوپروتئین، لینولئیک کنژوگه خالصمرغ، تخمایمونوگلوبولین،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

در حالت اسیدهای چرب  بین پیوندهای دوگانه فاصله
دو  چنانچه مابیناست.  متیلن گروه یک عی حداقلطبی

ود جپیوندکواالنسی و اسید چرب تنها یک پیوند دوگانه
 و مزدوجاسید چرب  ،داشته باشد به چنین اسید چربی

 کنژوگهلینولئیک . اسید شودگفته می )CLA (1کنژوگه یا
به گروهی از ایزومرهای فضایی وهندسی اسید  CLA یا

-n،18:2کربنه به نام لینولئیک اسید)  18چرب غیر اشباع 

 (.2004)واتکینس و همکاران  گردداطالق می)  6
رومینیک  CLA ترین ایزومر ترین و فعالبیش

است  نوییک اسید(اکتادکادی ا-11ترانس -9اسید)سیس
 درصد  75موجود در شیر و  CLAدرصد  90که 

CLAچین و  دهدموجود در گوشت گاو را تشکیل می(
(. رومینیک اسید به عنوان یک واسطه در 1992همکاران 

در شکمبه توسط لینولئیک اسید  بیوهیدروژناسیون
شود باکتری بوتیری ویبروفیبری سالونس تولید می

نتیجه محصوالت نشخوارکنندگان ( در 1970)ویویانی 
درصد از کل  5/1تا  CLA (5/0های باالیی از غلظت

(. اسید 1992دارند )چین و همکاران  (اسیدهای چرب
لینولئیک کنژوگه تجاری حاصل از ایزومریزاسیون 

تواند یقلیایی لینولئیک اسید در شرایط تجاری است که م
با  مختلفهای های آبی و یا در مجاورت حاللدر محیط

بر  حقیقات مختلفیشود. ت تولیداستفاده از کاتالیزور 
مختلف انجام شده و اثرات آن  حیواناتدر   CLA یرو

، (1992)چین و همکاران به عنوان یک عامل فاکتور رشد 
(، 1996 )پاریزا و همکاران کاهش دهنده ذخیره چربی بدن

و تقویت  (1994 ی و همکاران)لکاهش دهنده کلسترول 
به اثبات ( 1991 گی سیستم ایمنی )ای پی و همکارانکنند

تحقیقات بر روی اثرات سطوح مختلف است.  رسیده
CLA  آن و همکاران .گذار محدود استتخم هایمرغدر 

 CLA درصد 5/1( نشان دادند که با استفاده از 1991)
مرغ بطور گذار، عملکرد تولید تخمتخم هایمرغدر جیره 

( 2003)زوالن و همکاران ولی  ،یابدداری بهبود میمعنی
به جیره  CLAدرصد  8/0نشان دادند که افزودن 

ها مرغمرغ داری بر عملکرد تولید تخمنتوانست تاثیر معنی

                                                 
1Conjugated Linoleic Acid 

( نشان دادند تا 2007)داشته باشد. چریان و همکاران
تواند گذار نمیتخم هایمرغدر جیره   CLA درصد 25/0

جوان داشته  هایمرغ مرغاری بر وزن تخمدتاثیر معنی
های خونی جیره بر فراسنجه CLAتاثیر  باشد. در مورد

( گزارش کردند که با افزایش 2002و همکاران ) کلینیز 
CLA   هایمرغصد در جیره رد 1بیش از به جیره 

اکسیدانی خون ظرفیت آنتی، الین-گذار سویه هایتخم
گلیسرید سرم خون یتر میزانافزایش وداری بطور معنی

 و همکاران مولونی. یافتپرندگان بطور خطی کاهش 
ترانس  -9گزارش کردند که ایزومر سیس  نیز (2007)

گلیسرید تواند تری، عالوه بر کاهش انسولین خون، می11
خون را به شدت کاهش دهد. یکی از اثرات مهم و ثابت 

و  کوک .استسیستم ایمنی و تقویت بهبود ، CLAشده 
 CLAگزارش کردند که ایزومرهای  (1993) همکاران

 .دنفزایش دهخوبی اهرا بها توانند تولید ایمونوگلوبینمی
ند که اهبا توجه به اینکه محققان زیادی گزارش کرد

 هایمرغتواند سیستم ایمنی بری اجباری میتولک
، در ضعیف و عملکرد تولید را کاهش دهدگذار را تتخم

بر عملکرد   CLAاین آزمایش اثرات سطوح مختلف 
های خونی و سیستم ایمنی تولید، برخی از فراسنجه

بری گذار پس از دوره تولکتخم هایمرغهومورال 
 شد.بررسی 

 

 هامواد و روش
سویه  لگهورن گذارتخم قطعه مرغ 60 این آزمایش در

Hy-line  ،W-36  78و در سن از دوره تولک بریپس 
به مدت یک هفته قبل از شروع . استفاده شد گیهفت

و یکنواخت  هادهی به جیره و قفسعادتآزمایش، عمل 
در شروع  انجام گرفت وها در قفس سازی وزن مرغ

 3 در قالب طرح کامال تصادفی به قطعه مرغ 60 آزمایش 
، گذار در هر قفسمرغ تخمقطعه  4تکرار و  5تیمار با 

 Reflexشرکت  از خالص CLA. نداختصاص داده شد

nutrition  90تهیه شد. این محصول با خلوص باالی 
 50و  11ترانس -9درصد ایزومر سیس 50درصد دارای 

های جیره. باشدمی 12سیس -10درصد ترانس 



 99    ...سیستم ایمنی و پاسخ ولید، تبر عملکرد بري گذار در دوره پس از تولکهاي تخممرغکنژوگه در جیره چرب لینولئیک سطوح مختلف اسید افزودن اثرات 

 

 

کنجاله سویا مطابق -ذرت پایهبر نیز  آزمایشی
 راهنمای مدیریت پرورش های مندرج در کاتالوگتوصیه
های جیره .(1)جدول تنظیم شد Hy-line  ،W-36سویه 

، CLA) دصفر درصحاوی جیره شاهد )شامل آزمایشی 
 خالص CLA درصد 5/0و  خالص CLA درصد 25/0

 بودند.
 

 آزمایشی هایجیره شیمیایی ترکیب و دهنده تشکیل اجزای -1 جدول
Table 1- Feed ingredients and composition of experimental diets 

 (%) جیره اجزای

Feed ingredients (%) 

 جیره شاهد 
 (CLA)حاوی صفر درصد 
Control diet 

(Containing 0% CLA) 

 25/0جیره شاهد+
 CLAدرصد 

Control diet + 

0.25% CLA 

  5/0جیره شاهد+

 CLAدرصد 

Control diet+ 

0.5% CLA 
Corn grain )60.16 60.16 60.16 )دانه ذرت 

Soybean meal 23.02 23.02 23.02 سویا( )کنجاله 

Wheat bran )3.37 3.37 3.37 )سبوس گندم 
Soy oil )0.47 1.02 1.47 )روغن سویا 

CLA supplement  مکمل(CLA) 0 0.25 0.5 
Dicalcium phosphate 1.36 1.36 1.36 فسفات( )دی کلسیم 

Oyster shells 9.52 9.52 9.52 معدنی( )صدف 

Common salt )0.22 0.22 0.22 )نمک معمولی 

Sodium bicarbonate )0.1 0.1 0.1 )بیکربنات سدیم 

DL )DL-Methionine – )0.19 0.19 0.19 متیونین 

L )L-Lysine-HCL - 0.01 0.01 0.01 هیدروکلراید( لیزین 

Vitamin premix 0.3 0.3 0.3 (1ویتامینی )پیش مخلوط 

Mineral premix 0.3 0.3 0.3 (2معدنی مواد )پیش مخلوط 

 شیمیایی ترکیب

Chemical composition 
 

) ME(Kcal/kg)وساز سوخت قابل انرژی ((Kcal/kg) 2700 2700 2700 

Crude protein (%) 16 16 16  خام %( )پروتئین 

Calcium (%) 4.00 4.00 4.00 %( )کلسیم 

Available phosphorus (%) 0.38 0.38 0.38 دسترس%( قابل )فسفر 

Methionine (%) 0.45 0.45 0.45 %( )متیونین 

 Methionine+cysteine (%)0.72 0.72 0.72 %( سیستئین+)متیونین 

 Lysine (%))% 0.79 0.79 0.79 )لیزین 

Threonine (%)0.58 0.58 0.58 %( )ترئونین 

Tryptophan(%)  )% 0.22 0.22 0.22 )تریپتوفان 

 204 204 204 (کیلوگرم بر واالن اکی میلی)جیره  کاتیون-آنیون تعادل

Dietary anion cation balance (Meq/kg)    
 3B ،8گرم؛ میلی 2B ،4گرم؛ میلی 1B ،2/2؛ E، IU 10؛ 3D ،IU 2500؛ A ،IU 10000های تامین شده در هر کیلوگرم خوراک: میزان ویتامین1

 گرم.میلی 200گرم؛ کولین کلراید، میلی B12 ،015/0گرم؛ میلی B9، 56/0گرم؛ میلی B6 ،2گرم؛ میلی

 1گرم؛ ید، میلی 12گرم؛ مس، میلی 60گرم؛ روی، میلی 50گرم؛ آهن، میلی 80میزان مواد معدنی تامین شده در هر کیلوگرم خوراک: منگنز، 2 
  گرم.میلی 15/0گرم؛ و سلنیوم، میلی

Supplied vitamins per kilogram of diet: mg: A, 10000 IU, D3 2500 IU, E 10 IU, B1 2.2 mg, B2 4 mg, B3 8mg, B6 2 mg, B9  1

0.56 mg, B12, 0.015 mg, Cloride Cholin 200mg. 

. Se 0.15 mgI 1 mg, Supplied minerals per kilogram of diet: Mn, 80 mg, Fe 50 mg, Zn 60 mg, Cu 12 mg,  2 
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های هفته در اختیار مرغ 4یشی به مدت های آزماجیره
 1000سالن مرغداری با ظرفیت . گذار قرار گرفتتخم

ردیف قفس سه طبقه  5قطعه مرغ تخمگذار مجهز به 
کالیفرنیایی دو طرفه بود. سیستم دانخوری بصورت 

های توسط پیمانهو خوراک بصورت دستی  ناودانی
شد و سیستم آبخوری آن نیز به مخصوص ریخته می

بود متر سانتی 45×45×45ها قفسابعاد صورت نیپل بود. 
قطعه مرغ استفاده گردید. بین  4 هاقفس و داخل هر یک از

هر قفس که شامل چهار قطعه مرغ بود یک صفحه 
پالستیکی گذاشته شد تا کنترل دقیق مصرف خوراک 

ساعت  14رد. برنامه روشنایی  سالن بصورت انجام گی
پس از جمع هر هفته ساعت تاریکی بود.  10روشنایی و 

، مصرف خوراک، درصد تولید، میانگین هامرغتخمآوری 
و بر اساس وزن و میزان توده تخم مرغ رکوردبرداری 

گیری گردید. برای اندازهروز مرغ محاسبه می
سیدانی تام سرم، اکهای خونی )ظرفیت آنتی فراسنجه

از هر (، LDL ،VLDL ،HDLگلیسرید، کلسترول، تری
های یکبار با استفاده از سرنگپرنده انتخاب و  2تکرار

ها در روز آن باللیتری از ورید میلی 2مصرف پالستیکی 
ی هانمونهآوری پس از جمعگیری شد. آزمایش خون 42

وسپس میلی لیتری منتقل  5/1های میکروتیوب به خون،
دقیقه سرم  10دور در دقیقه و به مدت  3000با سرعت 
های  و در نهایت با استفاده از کیت آوری شدجدا و جمع

. گیری شدندتوسط دستگاه اتوآناالیزر اندازه تجاری
برای اندازه گیری پاسخ سیستم ایمنی هومورال از هر 

یک میلی لیتر محلول  21درروز  پرنده انتخاب و 2تکرار
به صورت عضالنی به عضله  SRBCپانسیون سوس 5%

گیری ها تزریق گردید  و دو هفته بعد با نمونهسینه مرغ
بادی ارزیابی شد. تیتر آنتیو جدا کردن سرم، از خون 
با استفاده از  SRBCتولید شده علیه  یبادیتیتر آنت

 این برای. شد گیری( اندازهHAروش هماگلوتیناسیون )
 حمام در شده جدا خون سرم میکرولیتر 50 ابتدا منظور

 قرار دقیقه 30 مدت به و گرادسانتی درجه 56 گرم آب
-آنتی با و شود غیرفعال آن کمپلمان سیستم تا شد داده

 قرمز گوسفندی تداخل پیدا نکند. به لبولگ ضد بادی
 25شکل،  U ایخانه 96 میکروپلیت هایتمامی چاهک

( اضافه کرده و PBS) میکرولیتر از محلول بافر فسفات
 A)ردیف  Aسپس به چاهک اول هر ردیف بجز ردیف 

میکرولیتر از سرم  25به عنوان شاهد در نظر گرفته شد(، 
مربوط به هر تکرار اضافه شد. سپس با استفاده از 

میکرولیتر از چاهک اول برداشته و در چاهک  25سمپلر، 
 12 دوم ریخته و به خوبی مخلوط شد. این کار تا چاهک

که چاهک آخر است، تکرار شد. به این ترتیب یک سری 
طوریکه غلظت سرم در هر چاهک هرقت بدست آمد؛ ب

میکرولیتر از  25پایان مقدار  نصف چاهک قبلی بود. در
 هارا به همه چاهک SRBCسوسپانسیون یک درصد 

 دمای در ساعت یک مدت به میکروپلیت و کرده اضافه
 میان واکنش تا شد داده قرار گرادسانتی درجه 37

 24به مدت  هاتیکروپلمی. شود انجام ژنآنتی و بادیآنتی
ساعت در دمای یخچال قرار داده شد. بعد از گذشت این 

بر روی کاغذ سفید و آخرین  هاپلیتزمان با قرار دادن 
چاهکی که واکنش در آن انجام گرفته بود مشخص شد. 

 که واکنش عکس آخرین رقتی 2مبنای لگاریتم بر 
هماگلوتیناسیون در آن انجام شده بود به عنوان تیتر 

ثبت گردید )تورنتون و  SRBCبادی کل برای آنتی
 (.2006همکاران، 
افزار های حاصل با استفاده از نرمداده ،در پایان

و  گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار ( SAS 2009)آماری
توکی آزمون  ها ازبین میانگین تفاوت همقایس برای

 برای تجزیه ومورد استفاده . مدل آماری گردیداستفاده 
 :باشدبه صورت زیر میها تحلیل داده

ij+ei+Tµ=ijY 
Yij=مقدار هر مشاهده 

µ=   مشاهداتین گمیان
Ti=اثر تیمار 

 ije =اشتباه آزمایشی مربوط به مشاهده

 

 نتایج و بحث

پس در جیره  CLAسطوح مختلف افزودن  نتایج اثرات
هفته های اول، دوم، در  مرغتخمتولید  درصدبر از تولک، 

شده است.  ارائه 2ول در جد و کل دوره سوم و چهارم
ل، دوم، سوم و های اودر هفتهکه دهد نتایج نشان می
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-مرغ گروهداری در میزان تولید تخمچهارم، تفاوت معنی

تولید ، درصد ولی در کل دورههای مختلف مشاهده نشد، 
 CLAدرصد  5/0دریافت کننده جیره حاوی  پرندگان

داری باالتر از درصد تولید پرندگان دریافت بطور معنی
بود ، CLAدرصد  25/0 جیره حاوی شاهد وکننده جیره 

(05/0(P<.  در آزمایشات مختلف، از سطوح مختلف
-تخم هایمرغچرب لینولئیک کنژوگه در جیره  هایاسید

در مورد عملکرد و نتایج متناقضی  گذار استفاده شده
گزارش ( 1999)گرفته شده است. آن و همکاران تولید 

-مرغجیره در CLA درصد 5/1استفاده از با کردند که 

داری مرغ بطور معنیعملکرد تولید تخم، گذارتخم های
با استفاده از ( 2007) چریان و همکارانیابد. میبهبود 

گزارش تخمگذار،  هایمرغدر جیره  CLAدرصد  25/0
داری بر ر معنیتاثی ،درصد25/0تا سطح  CLAکردند که 

کاچالدورا و همکاران  .نداشتمرغ عملکرد تولید تخم
در  CLAدرصد  3/0استفاده از که ( نشان دادند 2005)

داری بر عملکرد ر معنیتاثیجوان گذار تخمهای جیره مرغ
نیز با  (2003) همکاران زوالن و. نداشتمرغ تولید تخم

های در جیره مرغ  CLAبررسی اثرات سطوح مختلف 
نشان دادند که استفاده از  هفته( 28جوان )گذار تخم

CLA  جیره، تاثیر معنی داری بر عملکرد درصد  8/0تا
برخی از  .نداشته استگذار تخم هایمرغمرغ تخمتولید 

-های متفاوتو با خلوص  CLAمحققان از سطوح باالتر

گذار استفاده کرده و نتایج خمهای تدر جیره مرغری ت
( با 2005)ارهانبلوک باشی ومتفاوتی نیز گرفته اند. 

های در جیره مرغ   CLAبررسی اثرات سطوح مختلف
درصد  60با خلوص  CLAگزارش کردند که گذار تخم

درصد  2لوهمن تا سطح سویه گذارتخم هایمرغدر جیره 
داری بر تاثیر معنی خالص( CLAدرصد  2/1) جیره

به بیش  CLAبا افزایش  حتیعملکرد تولید نداشته است 
خالص(  تولید تخم  CLAدرصد  6/0درصد جیره ) 1از 
ولی آن و  رغ بطور عددی کاهش نشان داده بودم

 5/1با استفاده از  که (  نشان دادند1999)همکاران 
گذار عملکرد تولید تخم هایمرغدر جیره   CLAدرصد

 کهثابت شده است . یافتداری بهبود مرغ بطور معنیتخم

CLA  این کار را از  که  یت ضد لیپوژنیکی داردصخا
( و LPLطریق کاهش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز )

کند و ( اعمال میFABPپروتئین باندکننده اسید چرب )
و ساخت های چرب شود جذب و انتقال اسیدباعث می

و بدین ترتیب ( 1999کاهش یابد )پارک و همکاران چربی 
-ها از کبد به تخمدان برای تولید زرده تخمانتقال چربی

یابد. از آنجایی که بیشتر محققان کاهش میاحتماال مرغ 
های در جیره مرغ CLAاند که استفاده از گزارش کرده

-گذار یا اثرات مثبت نداشته و یا اثرات منفی بر تخمتخم

گذاشته است، بنابراین در این آزمایش نیز انتظار  گذاری
تا حدودی کاهش یابد؛ که  گذاریرفت که عملکرد تخممی

های مختلف نتایج ما موافق نتایج محققان دیگر در هفته
( 2005، کاچالدورا و همکاران 2007)چریان و همکاران 

-عملکرد تخممشاهده می شود که  ،بود ولی در کل دوره

 CLAدرصد5/0با استفاده ازگذار، تخم هایمرغگذاری 
یافته است. دو دلیل احتمالی برای این بهبود عملکرد بهبود 

استفاده شده در این   CLAوجود دارد. یکی اینکه 
درصد(  5/0تری بوده )حداکثر آزمایش در سطح پایین

بنابراین احتماال اثرات ضدلیپوژنیکی خود را نتوانسته 
جوان یا  هایمرغقیقات گذشته عملکرد ثانیاُ تح اعمال کند.

اند، در حالی دادهار قبل از دوره تولک را مورد بررسی قر
در و گذار تخممسن های که در تحقیق حاضر از مرغ

شده است. محققان گزارش استفاده دوره پس از تولک 
 تنشباعث افزایش تواند بری اجباری میکه تولکاند کرده

. شودگذار طیور تخم سیستم ایمنیو ضعیف شدن 
(. با توجه به اینکه  1980سیگل  و 1987)فریمن 

گذار پس از دوره تخم هایمرغجیره در   CLAدرصد5/0
بری توانسته این ضعف ایمنی را پوشش داده و تولک

 (7ها را افزایش دهد )جدولبخوبی تولید ایمونوگلوبین
د توان گفت یکی از دالیل بهبود نسبی درصد تولیپس می

پرندگان، بهبود سیستم ایمنی و ارتقای وضعیت سالمتی 
  گله باشد.
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 مرغتخم درصد تولیدذار بر تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -2جدول
Table 2- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on egg production performance 

 کل دوره

Total period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 جیره )%( CLAسطوح  
Dietary CLA levels (%) 

70.25b 67.30 69.01 70.95 74.75 0 %  

68.09b 66.40 67.66 68.14 72.14 0.25 %  

74.55a 73.41 74.28 74.00 73.38 0.5 %  

1.33 2.77 2.17 2.28 2.59 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
0.031 0.076 0.063 0.089 0.781 P-value )داريسطح معنی( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر ستون، از در هر مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 
-تخم هایدر جیره مرغ CLA نتایج اثرات سطوح مختلف

-هفتهدر مرغ بر وزن تخم بریدر دوره پس از تولکگذار 

 3 های اول، دوم، سوم و چهارم و کل دوره در جدول

در  مرغن تخموزکه دهد شده است. نتایج نشان می ارائه
های مختلف آزمایش و کل دوره تحت تاثیر تحت هفته

 . <P)05/0) ه استقرارنگرفت یتاثیر تیمارهای آزمایش

 

 وزن تخم مرغ )گرم(ذار بر تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -3جدول
Table 3- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on egg weight (g) 

 کل دوره

Total period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 جیره )%( CLAسطوح  
Dietary CLA levels (%) 

63.85 62.51 63.07 63.89 65.95 0 %  

65.58 62.94 66.26 65.38 66.74 0.25 %  

65.57 64.82 66.38 65.71 65.36 0.5 %  

0.59 1.35 1.15 0.73 0.91 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
0.061 0.168 0.057 0.727 0.198 P-value )داريسطح معنی( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین
 

-اسیدچرب کنژوگه اگرچه نوعی اسیدچرب لینولئیک می

درصد جیره اثر معنی داری بر  5/0باشد ولی تا سطح 
گذار پس از دوره تولک تخمهای تخم مرغ مرغ وزن

نشان نیز ( 2005. کاچالدورا و همکاران )نداشته است
 هایمرغدر جیره  CLAدرصد  3/0استفاده از که دادند 

چریان و . نداشته استگذار تاثیری بر وزن تخم مرغ تخم
در  CLAدرصد  25/0نشان دادند تا  (2007همکاران )
تاثیر معنی داری بر  تواندگذار نمیتخمهای جیره مرغ
داشته باشد. اگرچه بلوک باشی و ارهان مرغ وزن تخم

 CLAدرصد  5/0گزارش کردند که استفاده از  (2005)
-هتخمگذار را ب هایمرغمرغ در جیره توانست وزن تخم

 (2011)کی و همکاران  ولی داری افزایش دهدطور معنی
به جیره وزن  CLAدرصد  1 افزودنگزارش کردند که 

در بیشتر تحقیقات،  اگرچه ،دهدمرغ را کاهش میتخم

نیز تاثیر معنی داری  CLA از یک درصد سطوح باالتر
-شاخصمرغ یکی از وزن تخم نداشت. مرغن تخمبر وز

د بر نتوانمیمرغ به همراه درصد تولید تخماست که  هایی
تخمگذار یعنی توده تخم  هایمرغمهمترین فاکتور تولیدی 

د. نتایج اثرات سطوح نمرغ تاثیر مستقیم داشته باش
گذار در دوره پس های تخمدر جیره مرغ CLA مختلف

های اول، هفتهپرندگان در مرغ تخم تودهبر  بریاز تولک
نشان داده  4دوم، سوم و چهارم و کل دوره در جدول 

اختالف بین مشاهده شد که  3و  2در جداول شده است. 
با  CLAدرصد  5/0درصد تولید گروه دریافت کننده 

-تخم ولی وزن ،دار بودمعنی در کل دوره دیگر تیمارها

داری نداشت. در ی مختلف اختالف معنیمرغ بین تیمارها
بین توده تخم مرغ تیمارهای در کل دوره، نیز  4جدول 

به  و >P)05/0) شداختالف معنی داری مشاهده مختلف 
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دریافت  مرغ پرندگانتوده تخماز درصد تولید،  تبعیت
-، باالتر از توده تخم CLAدرصد 5/0جیره حاوی  کننده

 جیره حاویشاهد و پرندگان دریافت کننده جیره مرغ

-بود و بیشترین اختالف نیز در هفته CLAدرصد  25/0

 رم مشاهده گردید.های سوم و چها

 

 بر توده تخم مرغ )گرم(ذار تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -4جدول
Table 4- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on egg mass (g) 

 کل دوره

Total period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 جیره )%( CLAسطوح  
Dietary CLA levels (%) 

44.92b 42.13b 43.52b 45.38 49.30 0 %  

45.01b 41.79b 44.77ab 45.34 48.87 0.25 %  

48.88a 47.63a 49.30a 49.27 47.78 0.5 %  

0.92 2.33 1.47 1.47 1.37 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
0.011 0.044 0.025 0.40 0.760 P-value )داريسطح معنی( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 
مصرف خوراک بر  CLA نتایج اثرات سطوح مختلف

های اول، دوم، سوم و چهارم گذار در هفتههای تخممرغ
شده است. نتایج نشان می ارائه 5 و کل دوره در جدول

تحت  مصرف خوراک پرندگاندر کل دوره تولید، که دهد 
این و  <P)05/0) جیره قرار نگرفت CLAتاثیر درصد 

سوم و چهارم نیز های اول، دوم ،عدم اختالف در هفته
 2005بلوک باشی و ارهان در سال  وجود داشته است.
 5/0به میزان باالی  CLAاستفاده از گزارش کردند که 

-هذار را بگتخم هایمرغمصرف خوراک درصد در جیره 
نیز ( 1999). آن و همکاران دادداری کاهش طور معنی

یره، در ج CLAبا افزایش سطح که گزارش کردند 
 برخی از یابد ولی میمصرف خوراک پرندگان کاهش 

صرف اهش مکنیز  CLAسطوح باالتر در تحقیقات، حتی 
و همکاران  لیکیخوراک پرندگان را گزارش نکرده اند )

 (.2007چریان و همکاران  و 2011

 

 )گرم(ذار بر مصرف خوراک تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -5جدول
Table 5- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on feed intake (g) 

 کل دوره

Total period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 جیره )%( CLAسطوح  
Dietary CLA levels (%) 

101.65 100.8 101.4 101.8 102.6 0 %  

101.45 101.4 101.4 101.2 102.4 0.25 %  

101.85 101.6 101.6 101.7 101.8 0.5 %  

0.27 0.53 0.54 0.37 0.47 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
0.489 0.565 0.955 0.374 0.477 P-value )داريسطح معنی( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 

-های تخمدر جیره مرغ CLA نتایج اثرات سطوح مختلف

خوراک  ضریب تبدیل بر بری گذار در دوره پس از تولک
های اول، دوم، سوم و چهارم و کل دوره هفتهپرندگان در 
 خوراک ضریب تبدیلاست. شده نشان داده 6در جدول 

 ،باشدمرغ میصل تقسیم مصرف خوراک به توده تخمحا
-داری که بین توده تخمبنابراین با توجه به اختالف معنی

مرغ پرندگان تغذیه شده با تیمارهای مختلف وجود 
 5/0شت که گروه دریافت کننده توان انتظار دا، میداشته
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های دیگر، بازده باالتر و ، نسبت به گروهCLAدرصد 
نیز داشته باشد که جدول  کمتری خوراکضریب تبدیل 

 پرندگان خوراکدهد که ضریب تبدیل نشان می  6
به طور معنی  CLAدرصد 5/0جیره حاوی دریافت کننده 

 ضریب تبدیل خوراک مقدار مربوط به داری کمتر از
بود  CLAدرصد  25/0گروه شاهد و گروه  پرندگان 

(05/0(P<   همانند بر طبق انتظار و بیشترین اختالف نیز
های سوم و چهارم مشاهده هفتهمرغ در صفت توده تخم

بهبود ضریب تبدیل نیز  (2011) کی و همکاران گردید.
 CLAدرصد  1گذار تغذیه شده با تخم هایمرغ خوراک

 .شاهد را گزارش کردند گروه در مقایسه با

 

 )گرم:گرم( خوراکذار بر ضریب تبدیل تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -6جدول
Table 6- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on feed conversion ratio (g:g) 

 کل دوره

Total period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 جیره )%( CLAسطوح  
Dietary CLA levels (%) 

2.28a 2.42a 2.37a 2.26 2.08 0 %  

2.26a 2.47ab 2.27ab 2.23 2.08 0.25 %  

2.09b 2.14b 2.06b 2.06 2.14 0.5 %  

0.044 0.147 0.065 0.071 0.058 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
0.021 0.049 0.016 0.068 0.730 P-value )داريسطح معنی( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 

-های تخمدر جیره مرغ CLA نتایج اثرات سطوح مختلف

خون و  هایفراسنجهبر بری گذار در دوره پس از تولک
 ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم خون پرندگان در جدول

دهد در انتهای دوره آورده شده است. نتایج نشان می 7
های سرم خون لیپوپروتئین کل، کلسترولید، مقدار تول

(HDL, LDL, VLDL) اکسیدانی تام و ظرفیت آنتی
جیره قرار نگرفت  CLAسرم خون تحت تاثیر درصد 

(05/0(P> گلیسرید خون پرندگان ولی میزان تری
طور ، بهCLA درصد 5/0حاوی  دریافت کننده جیره

گلیسرید خون پرندگان داری کمتر از میزان تریمعنی
 .>P)05/0) بود CLAدرصد  25/0شاهد و گروه 

-در موشگزارش کردند که  (1997) نیکولوزی و همکاران

 هفته، کلسترول 11به مدت  CLAدرصد  1/1 ها، با تغذیه
. کندپیدا میداری کاهش معنیخون گلیسرید و تری کل

 که استفاده از نیز نشان دادند( 2005) دنلی و همکاران
-داری بر تریجیره، تاثیر معنیدر  CLA درصد 2/0

 4/0ولی  ندارد،های گوشتی گلیسرید سرم خون جوجه
کلسترول  گلیسرید وداری تریطور معنیهب CLAدرصد 

 و همکاران لیکی. ادها را کاهش دسرم خون جوجه
به باالی  جیره CLAبا افزایش  که گزارش کردند (2011)

 میزان، الین-هایگذار سویهتخم هایدر مرغدرصد  1
سرم خون پرندگان بطور خطی کاهش گلیسرید تری

( طی تحقیقی نشان دادند 2007)فیونا و همکاران یافت. 
، عالوه بر کاهش انسولین 11ترانس -9که ایزومر سیس

 .گلیسرید خون را به شدت کاهش دهدتواند تریخون می
استفاده در این آزمایش درصد ایزومر مورد  50در حدود

که موافق با  بود 11-ترانس -9از نوع ایزومری سیس
ایزومر اثرات  باشد. مکانیسمنتایج تحقیق حاضر می

مشخص گلیسرید بر متابولیسم تری 11ترانس -9سیس
در مورد اثرات (. 2007نشده است )چوروکا و همکاران 

آنتی اکسیدانی نیز،  بر قدرت CLAسطوح مختلف 
است.  گذار انجام شدهتخم هایمرغتحقیقات محدودی در 

 هایمرغبا تحقیق بر روی  (2011کی و همکاران)
( با تحقیق بر روی 2008و ژانگ و همکاران)تخمگذار

، جیره CLAکه با افزایش  های گوشتی نشان دادندجوجه
یزومر ابد. ایظرفیت آنتی اکسیدانی آنها افزایش می

-بیشتر بر روی خاصیت آنتی -12سیس -10ترانس

 CLAحیوانات تاثیر مثبت دارد از آنجایی که اکسیدانی 
درصد  50 دارای  مورد استفاده در این آزمایش نیز

باشد، بنابراین این نتیجه می -12سیس -10ایزومر ترانس
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در تاثیر نتایج متغیر  از برخی دلیل .رسدمنطقی به نظر می
CLA تفاوتها ممکن است به دلیل های خونی بر فراسنجه

و مدت زمان  CLAگونه حیوان، دوز ، CLAدر خلوص 
   استفاده باشد.

 

سرم خون و ظرفیت آنتی کسیدانی  لیپیدهایبر ذار تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -7جدول

 تام سرم
Table 7- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on blood lipids and total 

antioxidant capacity 

TAC 

(mmol/l) 
VLDL 

(mg/dl) 
 LDL 

(mg/dl) 
HDL  

(mg/dl) 
Cholesterol 

(mg/dl) 
Triglyceride 

(mg/dl) 
 جیره )%( CLAسطوح  

Dietary CLA levels (%) 
0.257 34.8  69.7 19 123 174a 0 %  

0.277 31.9  68.6 20 120 170a 0.25 %  

0.230 32.1  67.9 17 116 159b 0.5 %  

0.022 1.18  4.50 1.87 3.18 5.93 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
0.369 0.210  0.960 0.335 0.148 0.047 P-value )داريسطح معنی( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین
HDL: High Density Lipoprotein)لیپوپروتئین با چگالی باال( 
LDL: Low Density Lipoprotein)لیپوپروتئین با چگالی پایین( 
VLDL: Very Low Density Lipoprotein)لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین( 

 TAC: Total Antioxidant Capacity)ظرفیت آنتی اکسیدانی کل(

 
-های تخمدر جیره مرغ CLA نتایج اثرات سطوح مختلف

بر تولید بری گذار در دوره پس از تولک
و ایمونوگلوبولین Mایمونوگلوبولین، Gایمونوگلوبولین

 8گذار در جدول تخم هایمرغدر  SRBCکل بر علیه 
که دهد نشان میآزمایش حاضر آورده شده است. نتایج 

، Gتولید ایمونوگلوبولیندر انتهای دوره تولید، 
 SRBCو ایمونوگلوبولین کل بر علیه  Mایمونوگلوبولین

جیره  CLAتحت تاثیر درصد  بریپس از دوره تولک

که این امر موفقیت این  >P) 05/0) ه استگرفتقرار 
ترکیب با ارزش را در تقویت سیستم ایمنی پرندگان پس 

-بری( نشان می پر استرس بی غذایی )تولک از یک دوره

بری بر وضعیت سیستم چون اثرات منفی تولک . دهد
( 1977)ناتهان و همکاران حتی  .ثابت شده استایمنی 

-های تخمبری اجباری مرغکه تولک کرده بودندگزارش 

دهد میهای قرمز را کاهشبادی علیه گلبولگذار تیتر آنتی
(، اثرات مثبت افزایش 1396ولی خیری و همکاران )

ظرفیت آنتی اکسیدانی مرغ تخمگذار با سلنیوم آلی را بر 
گذار در دوره پس از های تخمسیستم ایمنی مرغ

نتایج آزمایش حاضر موافق  است.بری نشان داده تولک

بر  راCLA بسیاری از تحقیقاتی است که اثرات مثبت 
پولیتیس و مثالٌ اند. سیستم ایمنی گزارش کرده

درصد  1نشان دادند که استفاده از ( 2003)همکاران
CLA  اند سیستم ایمنی توگذار، میتخم هایمرغدر جیره
ماکروفاژها را ها و ها را تقویت و تولید هتروفیلپرنده

 و میلر و همکاران  (1999)افزایش دهد. کوک و همکاران 
-بخوبی می CLAهای گزارش کردند که ایزومر( 1994)

که در نتیجه تولید  راافزایش دهند Bتوانند تکثیر لنفوسیت 
کاهاشی و ایابد. تها افزایش میایمونوگلوبولین

درصد  1نشان دادند که استفاده از ( 2003)همکاران
CLA  در جیره جوجه های گوشتی، غلظت

را در پالسمای خون افزایش داد. در G ایمونوگلوبولین
نیز گزارش شده که هر دو  CLAهای میان ایزومر

، 11ترانس  -9و سیس  12سیس  -10ایزومر ترانس
سیستم ایمنی را به یک اندازه تقویت کردند )تریکون و 

(. در این آزمایش نیز باتوجه به اینکه هر 2004 همکاران
دو ایزومر به یک اندازه در روغن موجود بودند انتظار 
بود که سیتم ایمنی بخوبی تقویت و عملکرد تولید بهبود 

 یابد.
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، ایمونوگلوبولین Gبر تولید ایمونوگلوبولین ذار تخمگ هایمرغدر جیره پس از تولک CLA اثرات سطوح مختلف  -8جدول

M  و ایمونوگلوبولینT  بر علیهSRBC  
Table 8- Effects of different levels of CLA in post-molting diet of laying hens on production of immunoglobulin 

G, immunoglobulin M and immunoglobulin T against SRBC 

IgT 

 Tایمنوگلوبولین 

IgM 

 Mایمنوگلوبولین 

IgG 

 Gایمنوگلوبولین 

 جیره )%( CLAسطوح  
Dietary CLA levels (%) 

2.75b 1.75b 1.00b 0 %  

3.25b b1.75 1.50b 0.25 %  

5.25a a2.75 2.50a 0.5 %  

0.055 0.031 0.035 SEM )اشتباه استاندارد میانگین( 
<0.01 <0.01 0.047 P-value )داريمعنی سطح( 

Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

  .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین

 

 نتیجه گیری کلی

شود که با استفاده گیری میاز این آزمایش چنین نتیجه
 هایمرغخالص تجاری در جیره CLA درصد  5/0از  
توان ضعف گذار در دوره پس از دوره تولک بری، میتخم

سیستم ایمنی پرندگان را تا حدودی پوشش و با بهبود 
مرغ و توده تولیدی سیستم ایمنی، عملکرد تولید تخم

گلیسرید خون مرغ را بهبود و همچنین میزان تریتخم
 پرندگان را نیز کاهش داد.
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Introduction: Recently, there has been increased research on isomers of conjugated linoleic acid. 

Conjugated linoleic acid (CLA) is a mixture of several geometrical and positional conjugated isomers 

of linoleic acid (LA, C18:2) which involve a double bond at positions 8 and 10, 9 and 11, 10 and 12 

or 11 and 1, but the c-9, t-11 and t-10, c-12 isomers are physiologically important. CLA is produced 

in the rumen as a result of incomplete bio-hydrogenation of Linoleic acid. When bio-hydrogenation 

is incomplete, CLA can escape the rumen and be absorbed through the gastrointestinal tract, thereby 

providing the peripheral tissues with various isomers of CLA. Due to production of CLA isomers in 

ruminant’s rumen, ruminant products, such as milk and meat are main CLA sources in human diets 

(Chin et al., 1992). CLA has been reported to have anticarcinogenic, hypocholesterolemic, and 

antiartherogenic effects in laboratory animals. Some reports showed positive effects of CLA isomers 

on egg production, egg quality, immune response, antioxidant status and gene expression in laying 

hens. It has been documented that layer hens meet some oxidative attacks during force molting (Siegel 

1980), therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of different levels of conjugated 

linoleic acid (CLA) on egg production performance, some blood biochemical parameters and immune 

response of laying hens in post-molting phase. 

Material and methods: In this experiment, sixty W-36 White leghorn laying hens in post-molting 

phase (78 week) were assigned to 3 treatments with 5 replications and 4 birds each based on 

completely randomized design. The purity of CLA source used in this study was above 90% with 

mixture of 50% c9-t11 and 50% c10-t12 isomers. Experimental diets were 1) Control diet (basal diet 

containing 0% CLA), 2) basal diet+0. 25% pure CLA and 3) basal diet+0.5% pure CLA and after 

adaptation period, diets were fed for 4 weeks. Egg production, egg weight, feed consumption, egg 

mass and feed conversion ratio were recorded weekly. In the end of experiment, two birds from each 

replicate close to cage average weight, was selected, blood samples were collected from the wing and 

serum separated. Total antioxidant capacity (TAC), total cholesterol, triglyceride and high density 

lipoprotein (HDL) cholesterol and low density lipoprotein (LDL) were measured using analytical 

kits. Another bird per replicate with average cage weight selected, after injection of vaccine in breast 

muscle, two weeks later, immune response was measured based on Hemagglutination-Inhibition 

(HI) Test. All data were analyzed by ANOVA using the procedure described by the SAS Institute 

(2009). Tukey test was used to determine the significant differences between treatment means. 

Results and discussion: Results showed that egg production rate and egg mass of birds fed 0.5 % 

CLA were significantly higher than birds fed control diet or diet containing 0.25 % CLA during whole 

experimental period, but egg weight and feed consumption were not affected by dietary CLA level. 

Also feed conversion ratio of birds fed 0.5 % CLA was significantly (P<0.05) lower than control birds 

or those fed diet containing 0.25 % CLA. Ahn et al. (1991) reported improvement in egg production 

of layer hens fed 1.5 % CLA but Cherian et al. (2007) reported that egg production and egg mass of 

laying hens were unaffected by incorporating 0.25% CLA during the peak production period. Also 
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Bolukbasi and Erhan (2004) reported no significant effect of 1% CLA in laying hens diet on the rate 

of egg production. Total cholesterol, HDL, LDL and VLDL in blood serum of birds were not affected 

by dietary CLA (P>0.05) in present study, but serum triglyceride decreased significantly with increase 

CLA level (P<0.05). Similarly, Munday et al. (1999) reported that mice fed CLA had lower serum 

triglyceride. The beneficial effects of CLA might be related to the fact that CLA decreases the activity 

of lipoprotein lipase (Park et al., 1997). Ha et al. (1990) reported that CLA is an effective antioxidant, 

more potent than a-tocopherol and almost as effective as butylated hydroxytolune (BHT), but total 

antioxidant capacity in blood serum of birds in present study were not affected by dietary CLA 

(P>0.05). 

Conclusion: It is concluded that use of 0.5% CLA in post-molting diet of laying hens improved 

immune system and egg production performance and decreased blood serum triglyceride of birds.  
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