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 چکیده

تأثیر مهمی بر  سالمتی جامعه و کاهش   6و نسبت آنها با اسیدهای چرب امگا 3-ی چرب امگاهااسید: زمینه مطالعاتی

 و کانوال روغن سطوح این آزمایش به منظور بررسی تأثیر  هدف:دارند.  ورم مفاصل و دیابت ،عروقی -قلبیبیماری های 

جوجه های گوشتی انجام شد.  سرم یدیلپ یهاچرب گوشت و فراسنجه یهااسید ترکیب عملکرد، بر الیزین آمینه اسید

سه و پنج  یک،) کانوال روغن سطح سهبا  3×2 یلفاکتور یشآزما یک در 308راس  یجوجه گوشتقطعه  240 از : روش کار

با چهار  ی( در قالب طرح کامالً تصادفیشنهادیپ سطحدرصد باالتر از 25و  یشنهادی)سطح پ یزیندرصد( و دو سطح ال

 در های چربپرنده از هر تکرار کشتار و پروفایل اسید2روزگی،  42در  .شد استفاده، تکرارهر  دره پرند 10تکرار و 

رشد کردند درصد روغن کانوال دریافت  5 دارایی هاکه جیره ییهاجوجه نتایج: شد. تعیین های گوشت سینهنمونه

 الیزینپیشنهادی  سطح و  درصد روغن 5ارای دافزایش وزن روزانه پرندگانی که جیره های (. P<05/0) بیشتری داشتند

 مقدار .(>05/0P)بوددریافت کردند بیشتر از پرندگانی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح دیگر چربی و دو سطح لیزین 

درصد روغن تغذیه شدند،  5 پرندگانی که باجیره حاوی( در گوشت سینه C18 n-9اولئیک) اسید ( وC14:0اسید میرستیک)

درصد روغن کانوال، محتوای اسید لینولنیک را  5و  3ی هاها با جیره(. تغذیه جوجه>05/0P) بودسایر تیمارها  از بیشتر

درصد روغن  5(. پرندگانی که جیره حاوی >05/0P) شدسینه  ولی موجب کاهش اسید آراشیدونیک گوشت ،افزایش داد

(. >05/0P) را در گوشت داشتند (C14اسید میرستیک ) مقدار ، بیشترینندرا دریافت کرد الیزین سطح باالترکانوال و 

 گلیسرید باالتریتری مقداردرصد روغن و سطح پیشنهادی الیزین را دریافت کرده بودند  5های حاوی پرندگانی که جیره

درصد  5 رایدابر اساس نتایج این آزمایش، جیره   نتیجه گیری نهائی: را نسبت به سایر تیمارها در سرم خود داشتند.

 غیر اشباعهای چرب اسید می شود ولی تاثیری بر میزان افزایش وزنبهبود  موجب لیزین، سطح پیشنهادی وروغن کانوال 

  ندارد.های گوشتی جوجهدر گوشت سینه 

 

 روغن کانوال، جوجه گوشتی، الیزین، عملکرد، اسیدهای چرب کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

های مهمترین شاخص از مقدار و ترکیب چربی گوشت

کرسپو و ) کیفیت گوشت در بازار فروش است

ی (. به عنوان مثال شکل بدن، بازده2000 گارسیااستیو

وخصوصیات کیفی و ترکیب شیمیایی آن  گوشت سینه

موارد مهم در بررسی کیفیت گوشت مرغ می باشد. از 

( خواص 3-های چرب امگا)به ویژه اسید اسیدهای چرب

 اکسیدانی، ضد سرطانی،نظیر فعالیت آنتی مفید گوناگونی

کلسترول و فشار خون تنظیم عمل دستگاه ایمنی، کاهش

های چرب (. اثر مثبت اسید2005 و گیونس دارند )ریمر

در  6-های چرب امگاو نسبت مناسب آن با اسید 3-امگا

عروقی و سایر  -سالمتی انسان و کاهش بیماری قلبی

رم مفاصل و دیابت، توسط های مزمن از جمله وبیماری

ن به اثبات رسیده است. گزارش شده است که یمحقیق

گرفتگی عروق  های قلبی وبین بیماری ارتباط مستقیمی

 کلسترول و اسید چرب اشباع موجود در غذامقدار  با

  (.2002 )آیرزا و همکاران دارد وجود

نشان داده است که تغییر مکمل چربی ها پژوهش سی 

را ه مدت یک هفته، ترکیب چربی بدن آنها جیره طیور ب

 ارتباط مستقیم و خطی بینبه نحوی که دهد میتغییر 

ترکیب  بادر جیره  DHA2و  EPA1نسبت افزایش مقدار 

روغن کانوال  (. 2001)لوپز فرر  وجود داردچربی بدن 

های چرب برای عادل و کامل از اسیدتترکیب م دارای

هفت درصد اسید  دارای تغذیه انسان است. روغن کانوال

درصد(  60) چرب غیر اشباع و مقدار زیادی اسید اولئیک

چند پیوندی  های چرب غیر اشباعو مقدار متوسطی اسید

درصد(  10درصد و اسید آلفالینولنیک = 20)لینولئیک= 

و  3-های چرب ضروری امگا است. مقادیر باالی اسید

ئیک از یک سو نظیر اسید لینولنیک و اسید لینول 6-امگا 

اکسیدان مطلوب توکروفرل در این روغن و حضور آنتی

)لین  دهدآن را در زمره بهترین روغن مصرفی قرار می

 (. 2013و همکاران 

                                                 
1.Ecosapentaenoic acid (EPA) 

های تجاری از اهمیت در جیره های لیزین و ترئونیناسید

(. 2002بیشتری برخوردار هستند )بیکر و همکاران 

 ه طور کاملبگزارش شده است که رشد عضله سینه 

الیزین جیره بوده و گوشت  آمینه متاثر از سطح اسید

باشد. از اینرو سینه دارای درصد باالیی از الیزین می

-تأمین نیاز طیور سبب افزایش نسبت سینه به الشه می

(. گوشت سینه حدود 1972گردد )بیل گیلی و همکاران 

درصد پروتئین  50تر از درصد از کل الشه و بیش 30

به نظر می رسد با  دهد.را به خود اختصاص می الشه

توجه به تأثیر مثبت  لیزین در افزایش حجم عضله سینه، 

بتوان با تغذیه سطوح باالتر آن به همراه سطوح باالی 

روغن کانوال، میزان ذخیره اسیدهای چرب  به ویژه 

را در گوشت جوجه های گوشتی  3-اسیدهای چرب امگا

این آزمایش به منظور بررسی  بنابراینافزایش داد.  

 بر در جیره، الیزینروغن کانوال و سطوح مختلف  اثرات

الشه ی چرب هاترکیب اسید عملکرد، لیپیدهای سرم و

 ی گوشتی انجام گرفت. هاجوجه

 

 هامواد و روش

قطعه جوجه گوشتی یک  240از  پژوهشبرای انجام این 

در یک آزمایش  308روزه از سویه تجاری راس 

 5و  3، 1( با سه سطح روغن کانوال )3×2کتوریل )فا

 )سطح پیشنهادی نژاد راس و سطح الیزیندو درصد( و 

سطح پیشنهادی راس( در قالب طرح  درصد باالتر از25

ده در هر تکرار استفا پرنده 10تکرار و  4 کامالً تصادفی با

های آزمایشی بر اساس کاتالوگ پیشنهادی شد. جیره

 10 -ای سه دوره آغازین)صفربر 308سویه راس 

 42-25)پایانی روزگی( و  24-11)رشد روزگی(، 

ها تحت (. جوجه3و  2، 1روزگی( تنظیم شدند )جدول 

و در مدت  ندیافتروشنایی پرورش  ساعت 24برنامه 

به آب و خوراک دسترسی  آزمایش، به صورت آزاد

  داشتند.

 

2.Docosahexaenoic acid (DHA) 
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 روزگی( 10 -یکدر دوره آغازین) ی گوشتیهای غذایی جوجههاترکیب جیره -1دول ج

 مواد خوراکی)درصد(

 یک  چربی)درصد(

 

 سه 

 

 پنج 

توصیه  سطح الیزین

 شده

درصد 25

 باالتر

توصیه 

 شده

درصد 25 

 باالتر

توصیه 

 شده

درصد 25 

 باالتر

 7/47 5/47  6/53 8/54  3/60 5/60   ذرت

 9/34 8/37  5/36 42/37  3/34 2/34   کنجاله سویا

 25/1 25/1  26/1 3/1  25/1 25/1   صدف

 95/1 93/1  92/1 9/1  76/1 8/1   دی کلسیم فسفات

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0   *پیش مخلوط ویتامینه

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0   **پیش مخلوط معدنی

 0/2 2/0  2/0 2/0  2/0 2/0   نمک طعام

 5 5  3 3  1 1   روغن کانوال

 23/0 19/0  21/0 22/0  21/0 21/0   ال متیونین-دی

 4/0 35/0  4/0 32/0  48/0 34/0   الیزین

 07/6 28/5  41/2 34/0  - -   ***شن

 مواد مغذی محاسبه شده)درصد(

ی قابل سوخت و ژانر

 ساز)کیلوگرم/کلوکالری(

  
2900 2900  2900 2900  2900 2900 

 21 21  21 21  21 21   خام  ئین پروت

 53/1 59/1  44/1 49/1  35/1 38/1   اسید لینولئیک

 05/1 05/1  05/1 05/1  05/1 05/1   کلسیم

 5/0 5/0  5/0 5/0  5/0 5/0   فسفر قابل درسترس

 78/1 43/1  78/1 43/1  78/1 43/1   الیزین

 47/1 45/1  46/1 45/1  47/1 45/1   آرژنین

 51/0 51/0  51/0 51/0  51/0 51/0   متیونین

 07/1 07/1  07/1 07/1  07/1 07/1   ینیسیستمتیونین+ 

 

المللی واحد بین D3 ،8.8المللی ویتامین واحد بین A ،2000المللی ویتامین واحد بین 7040پیش مخلوط ویتامینی اضافه شده به جیره مقادیر: *

 )نیاسین( B5گرم ویتامین میلی 28)کلسیم پنتوتنات(، B3گرم ویتامین میلی B2 ،4/6 ینگرم ویتاممیلی* B1 ،2/3گرم ویتامین میلی 2/1ریا،Eویتامین

 320)بیوتین( و H2گرم ویتامین میلی B12 ،12/0گرم ویتامین میلی 008/0)فولیک اسید(، B9گرم ویتامین میلی B6 ،38/0گرم ویتامین میلی 97/1 ،

 تامین نمود. گرم کولین کلراید را در هر کیلوگرم جیرهمیلی

گرم سلنیوم میلی 16/0گرم ید ومیلی 69/0گرم مس، میلی 8/4گرم روی، میلی 74/51گرم آهن،میلی 60پیش مخلوط اضافه شده به جیره مقادیر : **

 را در هر کیلوگرم جیره تامین نمود.

 غن کانوال استفاده شد.های حاوی سط.وح مختلف رواز شن شسته شده به منظور یکسان نمودن سطح انرژی جیره ***
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 روزگی( 24 -11)رشدی گوشتی در دوره های غذایی جوجههاترکیب جیره -2جدول 

المللی واحد بین D3 ،8.8المللی ویتامین واحد بین A ،2000المللی ویتامین واحد بین 7040پیش مخلوط ویتامینی اضافه شده به جیره مقادیر: *

 )نیاسین( B5گرم ویتامین میلی 28)کلسیم پنتوتنات(، B3گرم ویتامین میلی B2 ،4/6 گرم ویتامینمیلی* B1 ،2/3گرم ویتامین میلی 2/1ا،ریEویتامین

 320)بیوتین( و H2گرم ویتامین میلی B12 ،12/0گرم ویتامین میلی 008/0)فولیک اسید(، B9گرم ویتامین میلی B6 ،38/0گرم ویتامین میلی 97/1 ،

 گرم کولین کلراید را در هر کیلوگرم جیره تامین نمود.میلی

گرم سلنیوم میلی 16/0گرم ید ومیلی 69/0گرم مس، میلی 8/4گرم روی، میلی 74/51گرم آهن،میلی 60پیش مخلوط اضافه شده به جیره مقادیر : **

 را در هر کیلوگرم جیره تامین نمود.

 وح مختلف روغن کانوال استفاده شد.های حاوی سطمودن سطح انرژی جیرهن ناز شن شسته شده به منظور یکسا ***

 

قدار خوراک مصررررف یشافزا  های در دوره یوزن و م

 یلتبد یبو ضرررر گیری¬اندازه یانیرشرررد و پا ین،آغاز

شد. در  ییغذا سبه  پرنده از هر تکرار 2 ی،روزگ 42محا

شدند و نمونه شتار  س های¬ک شت  از نظر مقدار  ینهگو

 برای شدند. یشچرب آزما های¬یداس یلو پروفا ی،چرب

 یش،آزما ینچرب در ا های¬یداسررر یبترک گیری¬اندازه

انجام  یبر اساس پژوهشها یراانتخاب شد ز ینهعضله س

 یسچو راب یلرم ؛1988شده در گذشته )هوالن و همکاران 

ست که مقدار ذخ .(1969 شده ا شخص  س یرهم  های یدا

              در عضرررلرره  n-3ع اشررربرراع چنرردگررانرره نو یرچرب غ

 مواد خوراکی)درصد(

 یک  چربی)درصد(

 

 سه 

 

 پنج 

 سطح الیزین
 توصیه شده

درصد 25

 باالتر
 توصیه شده

درصد 25 

 باالتر
 توصیه شده

درصد 25 

 باالتر

 1/49 9/48  3/55 55  6/61 2/61   ذرت

 8/34 9/35  5/33 5/34  3/32 33   کنجاله سویا

 25/1 24/1  25/1 2/1  35/1 2/1   صدف

 95/1 91/1  91/1 90/1  9/1 95/1   دی کلسیم فسفات

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0   *پیش مخلوط ویتامینه

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0   **پیش مخلوط معدنی

 0/2 2/0  2/0 2/0  2/0 2/0   ک طعامنم

 5 5  3 3  1 1   روغن کانوال

 - -  - -  - -   ال متیونین-دی

 39/0 4/0  39/0 31/0  4/0 38/0   الیزین

 4/7 5/6  45/4 6/3  75/0 57/0   ***شن

 مواد مغذی محاسبه شده)درصد(

انرزی قابل سوخت و 

 ساز)کیلوگرم/کلوکالری(

  
3000 3000  3000 3000  3000 3000 

 20 20  20 20  20 20   خام  پروتئین

 41/1 44/1  32/1 38/1  36/1 30/1   اسید لینولئیک

 9/0 9/0  9/0 9/0  9/0 9/0   کلسیم

 45/0 45/0  45/0 45/0  45/0 45/0   فسفر قابل دسترس

 55/1 24/1  55/1 24/1  55/1 24/1   الیزین

 27/1 27/1  28/1 27/1  28/1 27/1   آرژنین

 45/0 45/0  45/0 45/0  45/0 45/0   متیونین

 95/0 95/0  95/0 95/0  95/0 95/0   متیونین+ سیستئین
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ساز ساز عضله ران است پ یشب ینهس و چرخ  یاز جدا

س ضله  شیهر واحد آزما های نمونه ینه،کردن ع با هم  ی

جه سررررانت -20 یزرمخلوط و در فر هت  گراد یدر )ج

 شدند. یگوشت( نگهدار یبمحافظت از بافت و ترک

 

 روزگی( 42 -25)پایانیی گوشتی در دوره های غذایی جوجههاترکیب جیره -3جدول 

المللی واحد بین D3 ،8.8المللی ویتامین واحد بین A ،2000المللی ویتامین واحد بین 7040پیش مخلوط ویتامینی اضافه شده به جیره مقادیر: *

 )نیاسین( B5گرم ویتامین میلی 28پنتوتنات(، )کلسیم B3گرم ویتامین میلی B2 ،4/6 گرم ویتامینمیلی* B1 ،2/3گرم ویتامین میلی 2/1ریا،Eویتامین

 320)بیوتین( و H2گرم ویتامین میلی B12 ،12/0گرم ویتامین میلی 008/0)فولیک اسید(، B9گرم ویتامین میلی B6 ،38/0گرم ویتامین میلی 97/1 ،

 گرم کولین کلراید را در هر کیلوگرم جیره تامین نمود.میلی

گرم سلنیوم میلی 16/0گرم ید ومیلی 69/0گرم مس، میلی 8/4گرم روی، میلی 74/51گرم آهن،میلی 60جیره مقادیر :  پیش مخلوط اضافه شده به**

 را در هر کیلوگرم جیره تامین نمود.

 های حاوی سط.وح مختلف روغن کانوال استفاده شد.از شن شسته شده به منظور یکسان نمودن سطح انرژی جیره ***

 

ها به روش فولش و همکاران مونهن یچرب یمحتوا

( استخراج شد. به طور مختصر، ابتدا مخلوط دو 1957)

 1به  2با نسبت  یبو متانول به ترت فرمکلرو یحالل قو

     مخلوط هایگرم از نمونه یکشد. سپس مقدار  یهته

 مواد خوراکی)درصد(

 یک  چربی)درصد(

 

 سه 

 

 پنج 

 سطح الیزین
 توصیه شده

درصد 25

 باالتر
 توصیه شده

درصد 25 

 باالتر
 توصیه شده

درصد 25 

 باالتر

 9/56 8/56  1/63 63  3/69 1/69   ذرت

 8/24 9/28  1/37 7/27  8/25 4/26   کنجاله سویا

 8/2 8/2  4/1 4/1  8/1 6/1   صدف

 2 9/1  25/1 2/1  1/1 1/1   دی کلسیم فسفات

 25/1 25/1  25/0 25/1  25/1 25/1   *پیش مخلوط ویتامنه

 25/0 25/0  25/0 25/0  25/0 25/0   **پیش مخلوط معدنی

 2/0 2/0  2/0 2/0  2/0 2/0   نمک طعام

 5 5  3 3  1 1   روغن کانوال

 47/0 47/0  56/0 44/0  46/0 55/0   ال متیونین-دی

 37/0 1/0  4/0 14/0  4/0 2/0   الیزین

 7/6 2/6  7/3 3/3  - -   ***شن

 مواد مغذی محاسبه شده)درصد(

انرزی قابل سوخت و 

 ساز)کیلوگرم/کلوکالری(

  
3100 3100  3100 3100  3100 3100 

 18 18  18 18  18 18   خام  پروتئین

 36/1 43/1  34/1 31/1  20/1 24/1   اسید لینولئیک

 85/0 85/0  85/0 85/0  85/0 85/0   کلسیم

 42/0 42/0  /42 42/0  42/0 42/0   فسفر قابل دسترس

 36/1 09/1  36/1 09/1  36/1 09/1   الیزین

 13/1 13/1  13/1 13/1  14/1 13/1   آرژنین

 41/0 41/0  41/0 41/0  41/0 41/0   متیونین

 86/0 86/0  86/0 86/0  86/0 86/0   متیونین+ سیستئین
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 های و داخل لوله ینشده مربوط به هر تکرار توز

حالل  از یس یس15شد. سپس  یختهدرب دار ر یشآزما

شده فوق به آن اضافه و خوب مخلوط شد و به مدت  یهته

فوق، مقدار  انقرار گرفت. پس از زم یخچالساعت در  24

 لوله در تا شد اضافه ها آب مقطر به نمونه سییپنج س

که  یریشود. پس از جدا کردن فاز ز یجادفاز ا 3 آزمایش

بخش در  ینحل شده است ا یکلروفرم و چرب یدارا

 یشده و در دما یختهر یفیوژمخصوص سانتر یهالوله

به  یقهدور در دق 3000و با سرعت  یگراددرجه سانت 25

 یشد تا به طور کامل فاز دارا یفیوژسانتر یقهدق 15مدت 

عمل دو  ینحل شده در آن جدا شود. ا یکلروفرم و چرب

 کردنیفیوزپس از سانتر یانبار صورت گرفت و در پا

حل شده  یکلروفرم و چرب یدارا که فقط یریفاز ز یینها

 یزیتم یشگاهیدر آن است جدا شده و در ظرف آزما

 یششد. پس از آن که محلول داخل لوله آزما یختهر

 گراد یدرجه سانت 70هود در آب  یرشد، لوله در ز یختهر

شد تا  یده( بر آن دمN2) یتروژنگذاشته شد و گاز ن

خالص  یبگرم از چر یلیم 50شود. سپس  یرکلروفرم تبخ

عمل  یراستخراج شده جدا و در دو مرحله تحت تاث

 یقرار گرفت. ابتدا نمونه چرب یدیو اس یباز یالسیونمت

موالر  5/0 یدمحلول متوکس یرتحت تاث یقهدق 30به مدت 

گراد و سپس تحت   یدرجه سانت 50 یدر متانول،  با دما

( به 1:1در متانول)به نسبت  یدریککلر یدمحلول اس یرتأث

گراد  قرار گرفت.  یدرجه سانت 50 یو دما یقهدق 30دت م

 اسیدهایاستر  یلبا اضافه نمودن هگزان به محلول، مت

. با افزودن سولفات یدشده در هگزان حل گرد یدچرب تول

 یاسترها یلمت ی،نهائ یریخشک به محلول و آب گ یمسد

مخصوص  یلترچرب حل شده در هگزان از ف یدهایاس

به ستون دستگاه  یقتزر یراعبور داده شد و ب

(  آماده PerkinElmer Lambda 25) یگازکروماتوگراف

به عنوان استاندارد استفاده شد.  C13چرب  یدشد. از اس

به دستگاه  یقتزر یاز ازت خالص به عنوان گاز حامل برا

استفاده شد. برنامه   50به  1به نسبت  یگازکروماتوگراف

بود که  یبترت ینه استون ب یمورد استفاده برا ییدما

درجه  100 یدر دما یقهدق 4آون به مدت  یابتدا دما

درجه  3گراد ثابت نگه داشته شد. سپس با سرعت  یسانت

 یدرجه سانت 240به درجه حرارت  یقهگراد در دق یسانت

 240 یدر دما یقهدق 20و بعد به مدت  یدرس یگراد م

 یقزرمحل ت یگراد ثابت نگه داشته شد. دما یدرجه سانت

دتکتور  یگراد و دما یدرجه سانت 225( ینجکتورنمونه )ا

ز هر نمونه به مدت یگراد بود. زمان آنال یدرجه سانت 250

در  یتروژنبود. الزم به ذکر است که فشار گاز ن یقهدق 71

و فشار هوا  5/0 یدروژنو فشار گاز ه 2/2داخل ستون 

 بر مترمکعب بود. یلوگرمک 4/0

( بعد از اعمال دو ساعت یش هفتگ)ش یشآزما یانپا در

 یانگینبه م یکاز هر تکرار دو پرنده با وزن نزد ی،گرسنگ

بال  یاهرگس یقخون از طر سی¬یس 4انتخاب و مقدار 

 سانتریفیوژ کمک به ها از هر پرنده گرفته شد. سرم نمونه

در  یقهدق 10و به مدت  یقهدور دردق 3000با سرعت 

د. سپس غلظت جدا ش یگرادسانت جهدر 25 یدما

 -یمیسرم به روش آنز HDLو  یسریدگل یکلسترول، تر

پارس آزمون  یتجار های یتو به کمک ک یمتریکالر

 شد. گیری اندازه

و با استفاده از نرم  یرهذخ Excelدر نرم افزار ها داده

 یهتجز یرز یمدل آمار یبرا 1/9نسخه SASافزار آماری 

 یسهدانکن مقا یا به کمک آزمون چند دامنه ها¬یانگینو م

 (.1381مقدم  و   زادهیولشدند )

ijkE+  ij+ (αβ) j+ β i= µ + αkjiX 

)سطح  A: اثر عاملiα یت،جمع یانگین: مµکه  یطور به

اثر  :ij(αβ)  (،یزین)سطح الB: اثر عامل jβروغن کانوال(، 

( و یزینمتقابل دو عامل)سطح روغن کانوال و سطح ال

ijkEباشند یم یشی: اثر اشتباه آزما . 

 

 نتایج و بحث

-الیزین بر عملکرد جوجه اثرات سطوح مختلف روغن و

 4در جدول روزگی( 42-1های گوشتی در کل دوره )

های جیرهآزمایش، دوره  طولنشان داده شده است. در 

 یک دارایهای درصد روغن بیشتر از جیره 5و  3 دارای
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روغن مصرف شدند و همچنین با افزایش سطح درصد 

کانوال در جیره، افزایش وزن روزانه بهبود یافت و روغن 

داری وجود از این نظر بین سه سطح روغن تفاوت معنی

(. با افزایش سطح روغن کانوال در جیره، >05/0P) داشت

 داری بهبود یافت.معنیغیر صورتضریب تبدیل به 

ی گوشتی هااثر سطوح مختلف الیزین بر عملکرد جوجه

حال پرندگان تغذیه  نبود، با این معنی دار در کل دوره

سطح باالتر الیزین افزایش وزن  دارایهای شده با جیره

اثر  بهتری را داشتند. خوراک روزانه و ضریب تبدیل

درصدالیزین جیره بر خوراک ×  متقابل روغن کانوال

های اما جیره ،دار نبودمعنی و ضریب تبدیل مصرفی

افزایش الیزین،  پیشنهادی سطوح  درصد روغن+ 5 دارای

وزن بیشتری را موجب شدند و از این نظر با جیره های 

حاوی  یک و سه درصد روغن و سطوح مختلف لیزین 

 .(>05/0P)تفاوت داشتند

 

های گوشتی در کل بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه اثر سطوح مختلف روغن و الیزین-4جدول 

 روزگی( 42-1) دوره

 

های اسید مقداراثر سطوح مختلف روغن کانوال بر 

 (، لینولنیکC18:1 n-9) ، اولئیک(C14:0) میریستیک

(C18:3 n-3و آراشیدونیک ) (C20:4 n-6 گوشت )

(. محتوای اسید 5جدول( ،P) >05/0( دار بودمعنی

در گوشت ( C18:1 n-9) و اولئیک (C14:0) میریستیک

های دارای پنج درصد روغن دریافت پرندگانی که جیره

 خوراک ضریب تبدیل خوراک مصرفی)گرم در روز( )گرم در روز(افزایش وزن بع تغییراتمنا

    اثرات اصلی

    کانوال روغن

 42/89c 74/22b 73/1 درصد 1

 49/34b 83/65a 70/1 درصد 3

 51/59a 85/31a 65/1 درصد 5 

SEM 
642/0  538/1  0352/0 

    الیزین

 70/1 09/81 85/47 سطح پیشنهادی

 68/1 03/81 04/48 باالتر ازسطح پیشنهادی الیزین درصد25

SEM 908/0 175/2 0498/0 

    اثرات متقابل

  d 29/76 1/83 41/68 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 1

 c 15/72 1/62 44/11 باالتر ازسطح پیشنهادی الیزین درصد25× درصد روغن 1

 b 41/82 1/67 49/34 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 3

 b 90/84 1/72 49/33 باالتر ازسطح پیشنهادی الیزین درصد25× درصد روغن 3

  52/51a 57/84 1/61 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 5

 ab 07/86 1/69 50/67 باالتر ازسطح پیشنهادی الیزین درصد25× درصد روغن 5

SEM 284/1  076/3 0705/0  

  احتمالسطوح  

 3479/0 0001/0 0001/0   روغن کانوال

 9153/0 9652/0 7132/0 الیزین

 5470/0 0939/0 0130/0 الیزین× روغن کانوال

b-a: دار استتفاوت ارقام با حروف غیر مشابه در هر ستون، معنی (05/0<P.) SEM  : هاخطای استاندارد میانگین 
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ها با ه جوجه(. تغذی>05/0P) کرده بودند، باالتر بود

های دارای سه و پنج درصد روغن کانوال، محتوای جیره

دارای  ( را در مقایسه با جیرهC18:3 n-3) اسید لینولنیک

 مقداریک درصد روغن افزایش داد، ولی موجب کاهش 

  .( گوشت شدC20:4 n-6) اسید آراشیدونیک

درصد  25+ اثر متقابل سطوح مختلف روغن کانوال 

اسید  مقدارجیره تنها بر  از سطح پیشنهادی باالتر الیزین

(. >05/0P) دار بودگوشت معنی (C14:0) میریستیک

در گوشت پرندگانی که  (C14:0) محتوای میریستیک

درصد الیزین  25× پنج درصد روغن کانوال  دارای جیره

از سایر  ، بیشتردریافت کردند باالتر از سطح پیشنهادی

( نشان 2001) ل و همکاراناژی .(>05/0P) تیمارها بود

)روغن زیتون، روغن  روغن گیاهی مقداردادند که افزایش 

اسید  مقدارتخم کتان، روغن آفتابگردان( باعث افزایش 

-های گوشتی میدر گوشت جوجه (C18:1 n-9اولئیک )

نشان داده شده است که استفاده از روغن ین همچنشود. 

ای چرب هبیشتر اسید ماندگاریآفتابگردان باعث 

در گوشت سینه، گوشت ران و چربی  3-خانواده امگا

شود. در تأیید نتایج این آزمایش، می شکمی درون 

( گزارش کردند که استفاده 2009) آزاد و همکارانکامران 

های جوجه درصد در جیره 5/7 مقداراز روغن کانوال به 

 و  (C18:3 n-3آلفا لینولینک )  ماندگاری مقدارگوشتی 

( را در گوشت به طور معنی C18:1 n-9) اولئیک اسید

 اسید آراشیدونیک ماندگاریو  داده داری افزایش

(C20:4 n 6را به طور غیر معنی )دهند. داری کاهش می

 و لسون اسکویرا گونزالسنتایج این آزمایش با نتایج، 

در جیره  از روغن کتان و روغن ماهی که  (2000)

شن  ، و همچنینده بودنداستفاده کر ی گوشتیهاجوجه

از دانه کتان فرآوری شده در  که ( 2005) و همکاران

خوانی هماستفاده کرده بودند، ی گوشتی هاجیره جوجه

که  کردند( گزارش 1992) حسین و همکاران داشت.

های سازی اسیداشباعهای کلیدی در فرآیند غیرآنزیم

ی هاکه این آنزیم بین اسید دسچوراز است 6Δچرب، 

مشترک است. با این تفاوت که  6 -و امگا 3 -چرب امگا

دارد  3-های چرب امگا این آنزیم تمایل بیشتری به اسید

نسبت به  3-های چرب امگاکمتری از اسید مقدارو با 

شود. بنابراین با افزایش منابع فعال می 6-اسید چرب امگا

د آن در بدن، مقدار اسی اسید لینولنیک در جیره و افزایش

( C20:4 n-6) آراشیدونیک مقدار لینولئیک و در نهایت

 یابد. اسید کاهش می

با استفاده از روغن  (2009و همکاران )آزاد کامران 

-های گوشتی تفاوت معنیکانوال و کتان در جیره جوجه

مشاهده نکردند  (C14:0)اسید میرستیک  مقدارداری در 

به طور کلی خوانی نداشت. هم حاضرکه با نتایج مطالعه 

های چرب اشباع در بدن پرنده بستگی به حضور اسید

حضور آنها در جیره، نرخ اکسیداسیون و تولید در کبد 

-با توجه به افزایش تری (.1988)نیر و همکاران  دارد

گلیسرید سرم خون با افزایش سطوح روغن کانوال، 

 رسد.اسید میرستیک منطقی به نظر می مقدارافزایش در 

اسید  مقدارتقابل روغن کانوال و الیزین بر اثرات م

معنی دار بود. استفاده از الیزین در  (C14:0)میرستیک 

بیشترین سطح روغن کانوال )پنج  سطح پیشنهادی در

را کاهش  (C14:0)میرستیک اسید  مقداردرصد( توانست 

درصد بیشتر از  25 مقداردهد. اما استفاه از الیزین به 

 مقدارپنج درصد روغن کانوال  سطح پیشنهادی در سطح

افزایش  داریرا به طور معنی (C14:0)میرستیک  اسید

 باشد. برداری خطا در نمونهممکن است به علت داد که 
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 ذخیره شده در گوشت سینه اثر سطوح مختلف چربی و الیزین بر مقدار اسیدهای چرب -5جدول 

 منابع تغییرات
 وشت سینه) درصد(های چرب گترکیب اسید

:014C :016C 18:0C 18:1C 18:2C 18:3C :420C 

        اثرات اصلی

        روغن کانوال

 0/37b 11/63 6/42 31/16b 12/80 3/01b 5/14a درصد1

 0/36b 9/16 8/22 34/10b 10/76 5/79a 3/21b درصد3

 1/12a 11/76 7/89 45/55a 11/44 3/50ab 1/56b درصد5

SEM 2346/0  3031/3  289/4  444/6  5419/2  369/1  106/1  

        الیزین

 34/3 28/3 17/13 87/38 15/9 27/12 42/0 سطح پیشنهادی

باالتر ازسطح پیشنهادی  درصد25

 الیزین
48/0 06/11 03/6 89/35 15/12 43/4 31/4 

SEM 331/0 671/4 066/6 113/9 594/3 937/1 564/1 

        اثرات متقابل

 0/42b 12/70 5/17 30/78 14/65 1/88 5/01 سطح پیشنهادی الیزین× د روغندرص 1

باالتر ازسطح  درصد25× درصد روغن 1

 پیشنهادی الیزین
0/45b 10/76 9/53 35/74 10/80 4/10 6/43 

 0/47b 13/64 6/83 41/12 13/35 3/83 3/42 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 3

ازسطح  باالتر درصد25× درصد روغن 3

 پیشنهادی الیزین
0/38b 5/74 5/58 39/83 9/81 6/56 3/86 

 0/38b 10/47 15/43 44/70 11/51 4/14 1/59 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 5

باالتر ازسطح  درصد25× درصد روغن 5

 پیشنهادی الیزین
0/62a 16/67 2/97 45/02 15/84 64/2  2/63 

SEM 469/0 606/6 579/8 888/12 083/5 739/2 212/2 

احتمالسطوح         

      

0011/0 روغن کانوال  05656/0  8625/0  0082/0  5192/0  0505/0  0035/0  

0253/0 الیزین  5373/0  6767/0  9134/0  5046/0  4588/0  1069/0  

0005/0 الیزین× روغن کانوال  2849/0  2343/0  5404/0  3705/0  4997/0  9915/0  
b-aدار استغیر مشابه در هر ستون، معنی :تفاوت ارقام با حروف(05/0<P.)SEM : هاخطای استاندارد میانگین 

 

( گزارش کردند که افزودن 1387زاده و همکاران )افضل

داری روی کلسترول روغن سویا و اسید چرب اثر معنی

کلسترول با افزایش  مقدارپالسما ندارد. در این آزمایش 

نتایج دار نبود. ن اثر معنیاما ای ،سطح روغن افزایش یافت

 خوانی نداشت. این تحقیق با مطالعه ما هم

( 6 اثر سطوح چربی و الیزین برلیپیدهای سرم در )جدول

گلیسرید در سرم پرندگانی آورده شده است. غلظت تری

پنج درصد روغن تغذیه شدند  دارایهای که با جیره

 بودببیشتر از پرندگان تغذیه شده با سطوح دیگر چربی 

(05/0P< .)کلسترول و مقدارHDL  تحت تأثیر سطح

بیانگر افزایش  نتایج با این حالروغن جیره قرار نگرفت. 
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سرم با افزایش سطح روغن در جیره  HDLکلسترول و 

-تری مقداربر  اثریبود. همچنین سطوح الیزین جیره 

 سرم نداشت. HDLگلیسرید، کلسترول و

 

 های گوشتی( و کلسترول تام خون جوجه (T.Gگلیسرید،تریHDL مقداریزین بر اثر سطوح مختلف روغن و ال -6جدول 

 HDL(mg/dl) کلسترولT.G(mg/dl) (mg/dl) منابع تغییرات

    اثرات اصلی

    روغن کانوال

 161/78b 136/00 104/55 درصد1

 169/44b 140/11 113/22 درصد 3

 197/67a 151/11 123/66 درصد 5

SEM 75/14  50/11  92/10  

    الیزین

 112/88 147/33 190/33 سطح پیشنهادی

 113/88 145/66 172/11 درصد باالتر ازسطح پیشنهادی الیزین25

SEM 87/20 27/16 44/15 

    اثرات متقابل

 149/00b 160/33 95/33 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 1

 185/33b 124/33 116/67 ندرصد باالتر ازسطح پیشنهادی الیزی25× درصد روغن 1

 179/33b 140/33 119/67 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 3

 159/67b 151/00 102/67 درصد باالتر ازسطح پیشنهادی الیزین25× درصد روغن 3

 242/33a 141/33 123/67 سطح پیشنهادی الیزین× درصد روغن 5

 171/33b 161/00 122/33 ندرصد باالتر ازسطح پیشنهادی الیزی25× درصد روغن 5

SEM 51/29  01/23  84/21  

 
 احتمالسطوح 

 

  

 1287/0 2762/0 0197/0 روغن کانوال

1459/0 الیزین  3375/0  9802/0  

0256/0 الیزین× روغن کانوال  1408/0  5083/0  
b-aدار است:تفاوت ارقام با حروف غیر مشابه در هر ستون، معنی(05/0<P.)SEM : هاارد میانگینخطای استاند 

سطح پیشنهادی ×اثر متقابل سطوح مختلف روغن کانوال 

دار تری گلیسرید خون معنی مقدارجیره تنها بر  الیزین

 دارایهای که پرندگانی که جیره بطوری .(>05/0P) بود

دریافت کرده  سطح پیشنهادی الیزین×پنج درصد روغن 

خود گلیسرید را در سرم تری مقداربودند باالترین 

غلظت  ،افزودن چربی به جیره، ترکیبات خون داشتند.

لیپوپروتئین پالسما و متابولسیم کبد را تحت تأثیر قرار 

های با لیپوپروتئین مقدارهای چرب اشباع دهد. اسیدمی

 مقدار( سرم خون را افزایش و LDLچگالی پایین )

( سرم خون را کاهش HDLلیپوپروتئین با چگالی باال )

و  LDL مقدارهای چرب غیر اشباع اما اسید دهند.می
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را افزایش  HDL مقدارکلسترول سرم خون را کاهش و 

 (. 2006)سلبی و اوتلو  دهندمی

سطح پیشنهادی ×اثر متقابل سطوح مختلف روغن کانوال 

دار تری گلیسرید خون معنی مقدارجیره تنها بر  الیزین

-تری قدارمبا افزایش سطح روغن کانوال  .(>05/0P) بود

(. در واقع با افزایش >05/0P) گلیسرید افزایش یافت

سرم خون افزایش  گلیسریدهای چرب، سطح تریاسید

 مقدارکارنتین -یابد. ژانگ و همکاران با استفاده از المی

-گلیسرید خون را کاهش دادند. بیان شده است که التری

کارتنین با افزایش ظرفیت انتقال اسید چرب به غشا 

گلیسرید خون را کاهش خلی میتوکندری، سطح تریدا

(. اسید آمینه 1390 )شمس شرق و زره داران دهدمی

کارنتین شرکت دارد، از اینرو به -الیزین در ساخت ال

کارنتین -ال مقداررسد با افزایش سطح الیزین نظر می

به  های چرب راحجم بیشتری از اسید یابد وافزایش 

گلیسرید انتقال و غلظت تریغشای داخلی میتوکندری 

 خون کاهش دهد. 
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Abstract 
BACKGROUND: Omega-3 fatty acids and their ratio to omega-6 fatty acids have a significant impact 

on community health and reduction of cardiovascular diseases, arthritis and diabetes. OBJECTIVES: 

This study was conducted to evaluate the effects of canola oil and lysine on performance, meat fatty 

acid composition and blood lipid parameters in broiler chicks. METHODS: A total of 240-day old 

Ross broiler chicks were used in a 3×2 factorial arrangement with canola oil (1, 3 and 5%) and lysine 

(recommended, and 25% more than recommended by Ross manual) in a completely randomized 

design with 4 replicates and 10 birds per each. At 42 d, two birds were randomly selected and 

slaughtered. Then, fatty acid profile of breast meat was determined.  RESULTS: The weight gain of 

chickens fed diets containing 5% canola oil were greater than those birds fed on other diets (P<0.05). 

The dietary lysine had no significant effect on feed intake. The daily weight gain of birds fed on diets 

containing 5% canola oil+ recommended lysine was greater than of birds fed diets containing 1 and 

3% oil and lysine levels(P<0.05). Birds which fed a diet containing 5% oil had more Meristic acid 

(C14) and oleic acid (C18 n-9) in their breast meat (P<0.05) compared with other treatments. Feeding 

diets containing 3 or 5 percent canola oil, increased content of linoleic acid, but decreased the 

Arachidonic acid in chickens’ meat (P<0.05). The birds which received diets containing 5% canola 

oil and 25% lysine more than recommended level had the highest content of Meristic acid (C14) in 

their meat (P<0.05). Birds received diets containing 5% oil and the recommended level of lysine had 

the highest amount of triglycerides in their serum (P<0.05). CONCLUSION: It can be concluded that 

diet containing 5% canola oil and recommended lysine level, improves weight gain, but have no any 

effects on unsaturated fatty acids of breast meat in broilers. 
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