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  مقدمه  -1- 1

هاي تولید از اهمیت زیادي در پرورش طیور، بهبود بازدهی مصرف خوراك به دلیل کاهش هزینه

سزایی دارد، انرژي ده غذایی طیور تأثیر بهاي که بر تولید و بازترین عوامل تغذیهبرخوردار است. از مهم

ی، تهاي گوشر جیره جوجهدي دلیپیع ر از منابته بیشدفاتایب اسعبر م لمی مبنیعهاي جیره است. گزارش

یو اب( ته اسده شئچرب و غیره اراد، مرگ ناگهانی، کبتسیآهایی نظیر رومدافزایش میزان بروز سن دمانن

لی مناسب بین دوامل فوق، تعاعر نظر گرفتن دبا  دکننی میعمتخصصین س ). بر این اساس،2005، ارو ال

از طرفی تقاضاي مردم براي . دهاي مختلف برقرار کننتأمین انرژي کافی و پیشگیري از بروز ناهنجاري

هاي اشباع باشد. زیرا مصرف لیپید باال به خصوص لیپیدمصرف گوشت با لیپید کم در حال افزایش می

- هاي روده و سینه میهاي قلبی، عروقی، دیابت و سرطانذایی انسان سبب افزایش بیماريدر رژیم غ

  گردد. 

هاي محرك رشد در پرورش طیور، گیاهان دارویی و بیوتیکهاي جایگزین آنتیترین افزودنیاز مهم

) متعلق به خانواده .Anethum graveolens Lباشند. گیاه شوید با نام علمی (ترکیبات فیتوجنیک می

شود اما به است که تقریباً در تمام ایران به صورت سبزي خوردنی کشت می )Apiaceae(چتریان 

- درصد اسانس می 1-4روید. شوید حاوي صورت وحشی در آذربایجان، تفرش و برخی نقاط ایران می

 61/20درصد) و آلفا فالندرن ( 33، لیمونن (درصد) 30-60باشد که ترکیبات اصلی آن شامل کارون (

باشد ). گیاه شوید داراي ویژگی ضدمیکروبی می2010درصد) است (جیت کائور و سینگ آرورا، 

اکسیدانی و کاهش چربی توسط گیاه شوید نیز ثابت شده ). خاصیت آنتی2002(دالکوئیس و همکاران، 

تواند به عنوان یک داروي مؤثر رسد که شوید میمی ). بنابراین به نظر1383است (یزدانی و همکاران، 

عروقی ناشی از غذاهاي پرچرب مورد استفاده قرار گیرد. اکثر کارهاي - هاي قلبیدر کاهش خطر بیماري

تحقیقات کمتري روي یاه شوید روي انسان و موش بوده و پژوهشی صورت گرفته در مورد گ

ر این آزمایش اثر منبع لیپیدي جیره و پودر شوید بر هاي گوشتی انجام شده است. بنابراین دجوجه



- و پارامترهاي لیپیدي خون جوجه الشه پروفایل اسیدهاي چربعملکرد رشد، وضعیت اکسیدانی، 

  هاي گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.

  

  هاي پژوهشسؤال -2- 1

- پارامترهاي لیپیدي خون جوجهنوع منبع لیپیدي چه تأثیري روي عملکرد رشد، وضعیت اکسیدانی و  -

  ؟هاي گوشتی خواهد داشت

آیا گیاه شوید قادر خواهد بود در مقایسه با گروه شاهد اثرات مفیدي بر عملکرد رشد و دیگر صفات  -

 مورد بررسی نشان دهد؟

  آیا اکسیداسیون لیپیدهاي الشه با سطح مصرف گیاه شوید در جیره متأثر خواهد بود؟ -

  شوید و منابع لیپیدي وجود دارد؟ گیاه متقابلی بین سطوح مصرف پودرچه اثرات  -

   

  هاي پژوهشفرضیه -3- 1

  شوند:در این آزمایش مطابق با فرض صفر، فرضیات زیر ارائه می

هاي گوشتی بر صفات مورد بررسی جوجه داريبع مختلف لیپیدي در جیره تفاوت معنیااستفاده از من -1

 نخواهد داشت.

-داري بر صفات مورد بررسی جوجهاستفاده از گیاه شوید با عدم استفاده از آن در جیره تفاوت معنی -2

   هاي گوشتی نخواهد داشت.

داري بـر صـفات   اثر متقابل بین منابع مختلف لیپیدي و سطوح مصرفی شوید در جیره تفـاوت معنـی   -3

  هاي گوشتی نخواهد داشت.مورد بررسی جوجه

  

  شاهداف پژوه -4- 1

با توجه به بومی بودن گیاه شوید در ایران، دسترسی آسان، ارزان، مصرف غذایی و دارویی این گیاه 

اي جهت استفاده عملی از پودر این گیاه در تغذیه تواند مقدمههاي دور در کشور، این مطالعه میاز زمان

مقرون به صرفه فراهم گردد و هم الوصول و دام باشد، تا بدین طریق هم امکان استفاده از یک منبع سهل

هاي ناشی از آن جلوگیري شود و در نهایت گامی جهت اعتالي از هدر رفتن محصول و خسارت

بهداشت و ایمنی غذایی جامعه برداشته شود. براي گیاه دارویی شوید عالوه بر اثرات ضدباکتریایی 

ضدانقباضی (غریب ناصري و )، 1984)، ضدقارچی (دیکشیت و حسین، 2005(گیبونس و استاوري، 



 

)، محافظت کننده مخاط معده و کاهنده ترشح 1992)، و ضدسرطانی (ژانگ و همکاران، 2005همکاران، 

اکسیدانی )، خواص آنتی2008)، کاهنده قند خون (پندا، 2002اسید معده (حسین زاده و همکاران، 

) 2008و بهرامی کیا،  تدان پرس)، کاهش دهنده چربی و کلسترول خون (یز2004(سوري و همکاران، 

بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات نوع منبع لیپیدي (چربی و نیز گزارش شده است، 

روغن) و سطوح پودر گیاه دارویی شوید بر پارامترهاي لیپیدي خون، پروفایل اسیدهاي چرب الشه و 

  باشد. هاي گوشتی میاکسیدانی جوجهوضعیت آنتی

  

  يدمنابع لیپی -5- 1

طیور به دلیل برخورداري از راندمان تولیدي باال، احتیاجات غذایی باالیی به ویژه از نظر انرژي و 

باشد و در این پروتئین دارند. تأمین مقادیر باالي انرژي جیره مستلزم استفاده از منابع غنی از انرژي می

باالیی هستند از اهمیت زیادي برخوردارند. منابع زایی بین منابع مختلف لیپیدي که منابعی با ارزش کالري

شوند (نایب پور و هاي طیور براي افزایش غلظت انرژي استفاده میلیپیدي به طور وسیعی در جیره

از غالت و  هاي غذایی معمول طیور، عمدتاً). از آنجا که جیره2000؛ سانز و همکاران، 2007همکاران، 

توسط طیور پایین است. با این وجود،  لیپیدشود، میزان دریافت یهاي روغنی تشکیل مکنجاله دانه

تشکیل شده باشد، بدون آن که مشکلی در  لیپیددرصد از  30هایی که تا ها قادرند از جیرهجوجه

-). کنترل ذخیره چربی در جوجه1968چوبروك، رشدشان ایجاد شود، استفاده نمایند (ورمیرش و وانس

هاي پرورش از اهمیت خاصی برخوردار لید گوشت بدون چربی و کاهش هزینههاي گوشتی به منظور تو

- ) گزارش کردند که لیپیدها عالوه بر تأمین ویتامین2007). نایب پور و همکاران (1997است (هرمیر، 

ها باعث افزایش قابلیت هضم هاي محلول در چربی، کاهش گرد و غبار و افزایش خوشخوراکی جیره

 مورد لیپید نوع و سن جنس، مانند مختلفی عوامل به جیره، لیپید به طیور پاسخند. شومواد مغذي می

لیپید باالي جیره غذایی، کاهش مصرف خوراك و در  ).1997(پیبلس و همکاران،  دارد بستگی استفاده

). بهبود 2010نتیجه کاهش رشد و بازده مصرف خوراك را در پی خواهد داشت (استاورس و همکاران، 

باشد، تبدیل خوراك در اثر استفاده از لیپید احتماالً به علت بهبود استفاده از انرژي جیره می ضریب

تر تواند به این دلیل باشد که افزودن لیپید به جیره موجب آهستهها میاستفاده بهتر از انرژي این جیره

ذي با راندمان باالتري شدن عبور مواد غذایی در دستگاه گوارش شده و در نتیجه هضم و جذب مواد مغ



 

هاي حاوي لیپید اتالف گیرد، با توجه به کنترل حرارت محیط پرورش، چون مصرف جیرهصورت می

). 1995گیرد (موآو، حرارتی کمتري دارند، در نتیجه انرژي آنها با راندمان بهتري مورد استفاده قرار می

هی و پیه، حتی در صورت یکسان بودن انرژي هاي گیابهبود ضریب تبدیل غذایی هنگام استفاده از روغن

) گزارش شده است. این بهبود در ضریب 1982قابل سوخت و ساز جیره، توسط اسکات و همکاران (

باشد و هاي حاوي لیپید مربوط میکمتر هنگام استفاده از جیره 1تبدیل غذایی به تولید حرارت افزایشی

تر، چنین لیپیدها به دلیل اتالف حرارتی پایینشناسند. هملیپیدها می 2اثر دینامیکی ویژه آن را تحت عنوان

کنند هاي بدون لیپید با انرژي مشابه بهتر عمل میمنبع انرژي بسیار خوبی بوده و در مقایسه با جیره

ر مصرف نوع لیپید مصرفی جامعه دتوان گان، میدبا تغییر منبع لیپید قابل مصرف پرن). 1995(موآو، 

آن موجب ارتقاي سالمت  دهاي غیراشباع و تأثیر مفیه و با مصرف لیپیددنمو دی تغییراتی ایجاانسان

  د.جامعه انسانی ش

  

  اثرات فیزیولوژیکی لیپیدها - 5-1- 1

هاي حاوي اسیدهاي لیپیدهاي حاوي اسیدهاي چرب غیراشباع نسبت به لیپیدنشان داده شده که 

محتویات  pHهاي گوشتی سبب بهبود عملکرد، جمعیت میکروبی و چرب اشباع در جیره غذایی جوجه

). در تغذیه نشخوارکنندگان گزارش شده است که 1392سالمت و همکاران، گردد (اخوانروده می

غلظت باالیی از اسیدهاي چرب غیراشباع (عمدتاً اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید آلفا لینولنیک) در 

گردد (جالک و چشمگیري در ترکیب و فعالیت فلور باکتریایی در شکمبه میجیره غذایی سبب تغییر 

). در طیور نیز تأثیر مثبت استفاده از روغن سویا به جاي پیه روي کاهش جمعیت 2007همکاران، 

انیکه و ). د1999هاي گرم مثبت روده گزارش شده است (دانیکه و همکاران، و کوکسی اشریشیا کلی

هاي مختلف روده کوچک و افزایش دفع اسیدهاي را در بخش pHیر باالتر داقم) 1997کاران (مه

ایی گزارش ذصفراوي توسط میزبان را در اثر مصرف پیه به جاي روغن سویا به عنوان لیپید در جیره غ

هاي تولیدکننده زا و جمعیت کمتري از باکتريهاي بیماريکردند. از سوي دیگر جمعیت بیشتر باکتري

هاي عفونی و نقص روده قابل انتظار است که منجر به بروز اسهال pHیک با توجه به افزایش اسید الکت

                                                
Heat increment -1 
Specific dynamic action -2 



 

توان گفت که استفاده از منابع بنابراین می). 2005گردد (لیوپیس و همکاران، در سیستم ایمنی روده می

شتی، عالوه هاي گوایی جوجهذاشباع به جاي منابع اسیدهاي چرب اشباع در جیره غاسیدهاي چرب غیر

بر اثرات مفید روي ترکیب اسیدهاي چرب الشه سبب بهبود سالمت و رشد میزبان به دلیل اکولوژي 

. افزایش مقاومت فیزیولوژیکی بدن )2004شود (زنینی و همکاران، میکروبی بهتر در دستگاه گوارش می

ولیسم زیاد کلسترول و تأثیر تواند به دلیل تحریک کاتابپس از دریافت سطوح باالي لیپید و کلسترول می

فیدبک منفی آن بر جذب کلسترول از روده به کاهش جذب کلسترول بیانجامد (آلپارسالن و اوزدوگان، 

 ایی حاوي اسیدهاي چرب غیراشباع نسبت به جیرهذهاي غها، جیرهدر آزمایشی روي موش ).2006

ها گردید، سید الکتیک در سکوم موشهاي تولیدکننده اایی حاوي پیه سبب افزایش جمعیت باکتريذغ

تلف اسیدهاي چرب غیراشباع روي فلور میکروبی روده تفاوتی مشاهده نشد (حکمت خاما بین منابع م

   ).2008دوست و همکاران، 

  

  اثر لیپید بر عملکرد رشد - 5-2- 1

)، 1987ن، ارار و همکتروهاي گوشتی موجب افزایش وزن (به جیره غذایی جوجه لیپیدافزودن 

شود. نتایج برخی از تحقیقات انجام شده ) می1992بهبود ضریب تبدیل غذایی (کوآرت و همکاران، 

هاي غذایی پرانرژي، باعث کاهش مصرف غذا ولی بهبود افزوده شده به جیره لیپیددهد که نشان می

یا متوسط انرژي،  هاي کم و). در صورتی که در جیره1985گردد (برو و التشو، بازدهی استفاده از آن می

ر ترویابد (ها را بهبود بخشیده و در نتیجه مصرف غذا افزایش میاستفاده از چربی، وضعیت فیزیکی جیره

هاي تغذیه شده با منابع ). برخی از محققین هیچ تفاوتی را در وزن بدن بین جوجه1987ن، اراو همک

). برخی از 2002؛ پستی و همکاران، 2005اند (آزمان و همکاران، مختلف لیپید جیره مشاهده نکرده

شود که به نوبه خود پژوهشگران معتقدند که چربی باعث کاهش سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش می

دهد، این مطلب در مرغ تخمگذار از طریق مکانیسم فیزیکی اتساع معده، مصرف خوراك را کاهش می

اي مشاهده اي گوشتی خیلی جوان چنین پدیدهه) ولی در جوجه1982تأیید شده (ماتوز و همکاران، 

اند که اثر افزودن لیپید، به مقدار زیادي ). تعدادي از محققین نشان داده1984نشده است (گلیان و پولین، 

). بخشی 1997مربوط به کاهش سرعت عبور مواد غذایی از دستگاه گوارش است (نیتسان و همکاران، 

هاي حاوي لیپید، مربوط به تأثیري است که لیپید بر استفاده از جیره از بهبود ضریب تبدیل غذایی هنگام



 

شود تا پرنده با مصرف کمتر خوراك، دریافت انرژي خود گذارد و موجب میمصرف خوراك حیوان می

  ). 1997؛ پیبلس و همکاران، 1997را ثابت نگه دارد (لیسون و سامرز، 

اك منجر به افزایش وزن بدن، میزان خوراك مشخص شده که استفاده از لیپید گیاهی در خور

). مخلوط روغن گیاهی و 1386شود (نعمتی و همکاران، مصرفی و بهبود ضریب تبدیل خوراك می

ویورس و  ).1995شود (نیر، چربی حیوانی، اضافه وزن بیشتري را در جوجه گوشتی موجب می

وزن تحت تأثیر منابع مختلف لیپید  ) گزارش کردند که ضریب تبدیل غذایی و افزایش2009همکاران (

) گزارش کردند که ضریب تبدیل 2004(چربی اشباع و غیراشباع) قرار نگرفت. ویالورد و همکاران (

یابد. در هاي غذایی حاوي منابع اسیدهاي چرب غیراشباع در طیور بهبود میغذایی در اثر مصرف جیره

هاي غیراشباع هیچ بهبودي در ضریب تبدیل چربی) نشان دادند که 1999مقابل لوپزفرر و همکاران (

) گزارش 1997هاي اشباع ایجاد نکردند. زولیچ و همکاران (هاي گوشتی نسبت به چربیغذایی جوجه

  یابد. کردند که مصرف خوراك به وسیله درصد باالتري از اسید چرب غیراشباع در جیره بهبود نمی

  

  غذياثر لیپید بر قابلیت هضم مواد م - 5-3- 1

هاي میکروبی و رشد ظرفیت هضم و جذب دستگاه گوارش تا حدود زیادي متکی بر جمعیت گونه

باشد، بیشترین توجه فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور به سکوم معطوف شده اسـت،  ها میو تکثیر آن

مـورد  ایی، اکولوژي میکروبی آن کمتـر  ذرغم اهمیت نقش روده باریک در هضم و جذب مواد غاما علی

). مقدار، نوع و تعادل مواد مغذي اصـلی در جیـره   2002مطالعه قرار گرفته است (کناربورگ و همکاران، 

گـذارد  (کربوهیدرات، پروتئین و لیپید) تأثیر بارز و مشخصی روي جمعیت و فعالیت میکروبی روده مـی 

فلـور میکروبـی روده   ). مشخص شده است که لیپید جیره باعث تغییراتی در 2013(اسکات و همکاران، 

شوند که از این طریق اثر مستقیمی بر هضم و جذب مواد مغذي توسط پرنده خواهد داشت (دانیکه و می

گلیسرید ). در پرندگان جوان به علت محدودیت در ترشح صفرا و آنزیم لیپاز، هضم تري1999همکاران، 

کننده چربی، توانایی هاي هضمآنزیم ). با افزایش سن و افزایش ترشح صفرا و1982کمتر است (اسکات، 

  ).2005یابد (رودریگوس و همکاران، پرنده براي هضم لیپید افزایش می

گیرد که قابلیت ) نشان داد که بافت چربی بدن پرنده تحت تأثیر نوع لیپید جیره قرار می1995موآو (

را به وسیله پرنده تحت تأثیر قرار هضم و انرژي قابل متابولیسم لیپید و مورد استفاده قرار گرفتن انرژي 



 

باشند و هاي غیراشباع داراي قابلیت هضم باالتر و انرژي قابل متابولیسمی باالتري میدهد. روغنمی

؛ 2007شوند (زوکیفلی و همکاران، هاي گوشتی تغذیه شده میموجب بهبود صفات عملکردي جوجه

بهتر در دوره اولیه پرورش ناشی از هضم و جذب  رسد دلیل عملکرد). به نظر می2001لیسون و سامرز، 

باشد هاي اشباع هاي جوان نسبت به چربیبهتر لیپیدهاي غنی از اسیدهاي چرب غیر اشباع توسط جوجه

تر است که )، که احتماالً به دلیل ظرفیت محدود براي تولید صفرا در سنین پایین2005(چن و چیانگ، 

هاي غلظت کلسترول سرم خون بر کلسترول الشه مرغ شود.ع میسبب کاهش هضم اسیدهاي چرب اشبا

هاي گوشتی در هضم چربی و اثر آن بر عملکرد آنها گوشتی تأثیر دارد، نشان داده شده که توانایی جوجه

   ).1996در سنین مختلف متفاوت است (موهان و همکاران، 
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اند که استحکام و قوام گوشت به نقطه ذوب چربی الشه بستگی دهمطالعات متعددي گزارش نمو

)، 2003دهد (باوالر و بینن، دارد که وجود اسیدهاي چرب غیراشباع زیاد در الشه قوام آن را کاهش می

) در آزمایش خود از منبع لیپیدي غیراشباع جهت کاهش چربی حفره شکمی 1996هردینکا و همکاران (

هاي کیفی الشه به دلیل پایین آمدن نقطه ذوب چربی ذخیره شده، کاهش ویژگیاستفاده کردند ولی 

هاي گوشتی هاي خود روي جوجه) در آزمایش2003) و باوالر و بینن (2006یافت. اورتیز و همکاران (

نتایج مشابهی را گزارش کردند در آزمایش دیگري مشخص شد که بین کاهش کلسترول پالسما و 

داري وجود دارد، بدین معنی که کاهش مرغ ارتباط مثبت و معنیود در الشه و تخمکاهش کلسترول موج

شود هاي گوشتی میمرغ در مرغسطح کلسترول پالسما باعث کاهش کلسترول موجود در الشه و تخم

  ).1996(موهان و همکاران، 
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هاي گوشتی ینه و ران) و چربی حفره شکمی جوجهعوامل متعددي بر خصوصیات الشه (درصد س

اي نیز تا حدودي در این باشد، البته عوامل تغذیهمؤثر هستند که اختالف ژنتیکی یکی از این دالیل می

-). چربی افزوده شده به جیره2001موارد و به ویژه بر چربی حفره شکمی مؤثر هستند (لیسون و سامرز، 

). 1378ها گردید (نصیري مقدم و همکاران، ن چربی حفره شکمی جوجههاي غذایی باعث افزایش میزا



 

میزان چربی  هاي غذایی داراي انرژي و پروتئین همساناند که جیرهبرخی از پژوهشگران گزارش کرده

به  لیپیدافزودن  ).1993دهد (براك و همکاران، هاي گوشتی را تحت تأثیر قرار نمیحفره شکمی جوجه

، ناراهمک شود (براك وهاي گوشتی موجب افزایش میزان چربی حفره شکمی میجیره غذایی جوجه

درصد وزن زنده را  3روزگی) ممکن است بیش از  49). چربی حفره شکمی در زمان کشتار (1993

کنندگان و ). کاهش در مقدار چربی حفره شکمی هم براي مصرف2000تشکیل دهد (سانز و همکاران، 

شود، این کاهش م براي تولیدکنندگان اهمیت دارد، زیرا در زمان کشتار الشه، جدا و دور ریخته میه

کنندگان براي مصرف گوشت را کند و تمایل مصرفچربی الشه تا حدودي به کیفیت گوشت کمک می

ی را بر ) در آزمایشی تأثیر منابع مختلف چرب2000). سانز و همکاران (1997دهد (هرمیر، افزایش می

- ذخیره چربی حفره شکمی و سنتز اسیدهاي چرب بررسی و گزارش کردند که چربی کل بدن در جوجه

هایی که اسید چرب اشباع دریافت کردند کمتر بود، هایی که اسید چرب غیراشباع در مقایسه با جوجه

تابولیسم و چنین این محققین بیان کردند که چربی کل بدن به تعادل خالص چربی جذب شده، کاهم

ساخت چربی با منشأ داخلی وابسته است. ذخیره کمتر چربی بدن در نتیجه اکسیداسیون بیشتر و سنتز 

افتد. از آنجا که اسیدهاي چرب غیراشباع بهتر مورد سوخت و ساز قرار کمتر اسیدهاي چرب اتفاق می

الشه نیز در مقایسه با  گیرند، لذا موجب لیپوژنز کمتري در کبد طیور شده، بنابراین چربی کلمی

ها، ). افزایش چربی حفره شکمی در جوجه1995یابد (واتکینس، اسیدهاي چرب اشباع کاهش می

باشد (اسکات و هاي حاوي لیپید مربوط میاحتماالً به تولید حرارت افزایشی کمتر در اثر استفاده از جیره

هاي نر بود، علت این امر آن است که جوجههاي ماده بیشتر از )، این افزایش در جوجه1982همکاران، 

رسد و تر به حالت ثابت میهاي نر سریعهاي گوشتی ماده در مقایسه با جوجهسرعت رشد جوجه

تري شروع به ذخیره چربی نموده، درصد چربی الشه و میزان چربی حفره هاي ماده در سن پایینجوجه

در خصوص تأثیرپذیري میزان ). 1978ینق و همکاران، باشد (توینهاي نر میشکمی آنها بیشتر از جوجه

که نایب پور و همکاران و نقیض منتشر شده است، به طوري دچربی حفره شکمی از لیپید جیره نتایج ض

که منبع لیپیدي جیره تأثیري بر میزان تجمع چربی حفره  دنداد) نشان 1992) و پینچاسو و نیر (2007(

هاي موجود در درصد چربی حفره ) گزارش کردند که تفاوت2002رسیا (کرسپو و استیوگا. داردشکمی ن

هاي گوشتی تغذیه شده با منابع مختلف لیپید، بیشتر با میزان اکسیداسیون لیپید و نه با سنتز شکمی جوجه

) در آزمایشی بیان نمودند که منابع لیپیدي غنی از 2002آن در ارتباط است. کرسپو و استیوگارسیا (



 

چرب غیراشباع نسبت به منابع غنی از اسیدهاي چرب اشباع یا اسیدهاي چرب داراي یک  اسیدهاي

بهبود رشد و بازده خوراك با منابع اسیدهاي  شوند.پیوند دوگانه موجب ذخیره چربی کمتري در بدن می

بت تر این اسیدهاي چرب براي اعمال متابولیکی نستواند با دسترسی بیشتر و راحتچرب غیراشباع می

، 3، 0) گزارش نمودند که مقادیر 1977به منابع اسیدهاي چرب اشباع مرتبط باشد. گریفیت و همکاران (

هفتگی بر میزان چربی حفره شکمی تأثیري  8هاي گوشتی نر در سن درصد چربی در جیره جوجه 9و  6

 42-28زهاي ) نشان دادند که افزایش سطوح روغن سویا در رو2007نایب پور و همکاران ( نداشت.

) در بررسی جذب پیه در پرندگان 1972کاریو و همکاران (گردد. باعث افزایش چربی حفره شکمی می

  نر سبک وزن، مشاهده کردند که جذب چربی در پرندگان جوان کمتر بوده است. 
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هاي زیادي امري شناخته شده است و تاکنون تالش هاي طیور،انتقال اسیدهاي چرب جیره به بافت

به منظور ایجاد تغییر در ترکیب اسیدهاي چرب گوشت طیور از طریق دستکاري جیره انجام گرفته شده 

هاي ). تأثیر لیپید جیره بر ترکیب چربی غشاي سلول1988؛ هوالن و همکاران، 2007است (گراشورن، 

یل اسیدچرب او متابولیسم کبد گزارش شده است به طوري که پروفهاي پالسما بدن، غلظت لیپوپروتئین

باشد (هوسینق، یل اسیدهاي چرب جیره میاهاي گوشتی تابعی از پروفهاي بدن جوجهخون و بافت

هاي چرب اشباع و غیراشباع تأثیر مستقیم بر دچنین گزارش شده که مصرف منابع اسی). هم1982

). 1393کاران، مددي و همد (اردهاي گوشتی عضله سینه جوجهل خادهاي چرب چربی دپروفایل اسی

یل اسیدهاي چرب ا) نشان داد که قابلیت جذب لیپید جیره به پروف2002مطالعه کرسپو و استیوگارسیا (

تواند پارامترهاي عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. یل اسیدهاي چرب جیره بستگی دارد که میاآن و پروف

ارد که میزان اضافه وزن کل دوره پرورش تا زمانی که نسبت پروتئین به سایر مواد دمطالعات بیان می

گیرد (سانز و یل اسیدهاي چرب جیره قرار نمیامغذي ثابت باشد تحت تأثیر نوع لیپید جیره و یا پروف

یل اسیدهاي ا). نقطه ذوب چربی الشه طیور به پروف1996پویق و همکاران، ؛ ویدال b1999همکاران، 

که  دند) گزارش کر2005( والدروپروپ و دوال). 1996چرب آن بستگی دارد (هردینکا و همکاران، 

این  د،گیرر جیره قرار مید دهاي چرب موجودر بافت چربی، تحت تأثیر اسیدهاي چرب داسی درصد

؛ هردینکا و همکاران، 2010ه است (فوتا و همکاران، دش در بسیاري از تحقیقات دیگر نیز تأییدیافته 



 

). تغذیه 1991توان به وسیله جیره تغییر داد (یائو و همکاران، ترکیب اسیدهاي چرب الشه را می ).1996

اسیدهاي چرب غیراشباع بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه منجر به کاهش سنتز چربی، تحریک تجزیه 

) و اکسیداسیون شدیدتر اسیدهاي چرب 2003؛ سو و دینگ، 2010ان، اسیدهاي چرب (یانگ و همکار

دهند که اسیدهاي چرب نشان میها ). در همین رابطه گزارش2001شود (کرسپو و استیوگارسیا، جیره می

باشد اکسیداسیون می-βغیراشباع بلندزنجیر با چند پیوند دوگانه، بیان آسیل کوآ اکسیداز، که آنزیم اصلی 

افزایش داده و به تبع آن اکسیداسیون شدیدتر اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه را در را نیز 

ها پی داشته و ممکن است منجر به سنتز هر چه بیشتر اسیدهاي چرب با منشأ داخلی از کربوهیدرات

  ). 1999شود (ریس و گالی، 

یدي، مقادیر اسیدهاي چرب اشباع و نشان داده شده است که به دنبال تغذیه با منابع مختلف لیپ

چنین ارتباط نزدیکی بین همه گیرد. همغیراشباع بافتی با چند پیوند دوگانه به شدت تحت تأثیر قرار می

هاي اشباع داخل عضالنی به جز اسید استئاریک مشاهده شده اسیدهاي چرب موجود در جیره و چربی

به قابلیت هضم پایین این اسید نسبت داد (یانگ، است این نتیجه را ممکن است که بتوان تا حدي 

سازي اسید استئاریک جذب شده در پاسخ به سطح )، یا ناشی از کاهش سنتز یا افزایش غیراشباع1965

). محتواي اسید استئاریک در الشه کمترین ارتباط را با 2004غذایی آن دانست (آزمن و همکاران، 

) بیشترین ارتباط را با محتواي چربی 18:2حتواي اسید لینولئیک (محتواي چربی جیره دارد در حالی که م

گزارش نمودند که تفاوت  )a1999). سانز و همکاران (2005جیره دارد (والدروپ و والدروپ، 

مشخصی در سطح اسید استئاریک در میان منابع مختلف لیپیدي مشاهده نشد و اسید لینولئیک بیشترین 

ره غذایی (حاوي پیه، روغن منداب و یا روغن کتان) روي ترکیب اسید تنوع را داشت. تأثیر سه جی

هاي گوشتی و خوك نشان داد که مکمل روغن کتان حاوي بیشترین اسیدهاي چرب ماهیچه جوجه

). تغذیه روغن سویا و چربی 2001را داشت (موروت و هرمیر،  3n/ 6nو کمترین نسبت  3چرب امگا 

اي به ویژه اسیدهاي میریستیک، اولئیک، اسیدهاي چرب داخل ماهیچهتواند پروفایل حیوانی می

واکسینیک و آلفا لینولئیک را تحت تأثیر قرار دهد، به طوري که با مصرف چربی حیوانی مقدار اسیدهاي 

میریستیک و واکسنیک افزایش ولی با مصرف روغن سویا مقدار این دو اسید در بافت عضله سینه کاهش 

هاي تغذیه شده با روغن سویا مشاهده بیشترین سطح اسید لینولئیک در عضله سینه جوجهچنین یافت هم

) نشان دادند که اسید اولئیک در چربی الشه 1991آجویا و همکاران ( ).1393گردید (مددي و همکاران، 



 

در اسید چرب غالب  ،اولئیک سیدهاي گوشتی، اسید چرب غالب بود، به این دلیل که او ماهیچه جوجه

  6-به امگا 3-امگا پایین هاي تغذیه شده با نسبتدر جوجه 3-محتواي اسیدهاي چرب امگا جیره بود.

 و SFA ،MUFAذخیره  11:1، 9:1، 7:1، 5:1هاي هاي تغذیه شده با نسبتدر جوجه و )3:1، 1:1(

  ).2014کاتچ و همکاران، -افزایش یافت (ال در عضله سینه 6- اسیدهاي چرب امگا
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 هايلیپوپروتئین گلیسرید،تري خون (کلسترول، سرم بیوشیمیایی غلظت ترکیبات بر جیره تأثیر لیپید

)) مشخص شده است (التور و همکاران، LDLهاي با چگالی پایین (لیپوپروتئین ) وHDLباال ( چگالی با

که نوع و مقدار لیپید جیره تأثیري روي پارامترهاي ) گزارش کردند 1985روتر و همکاران (). 1992

هفتگی نداشت. باوالر و بینن  8الی  4گلیسریدها و کلسترول در سن خونی شامل چربی کل، تري

- ) طی تحقیقی نتیجه گرفتند که افزودن انواع لیپید، بدون افزودن کلسترول به جیره، تفاوت معنی2004(

گردد. کند اما اشباع بودن لیپید باعث افزایش کلسترول میاد نمیداري را در سطوح کلسترول خون ایج

درصد از انواع مختلف لیپید، روي  6) گزارش کردند که مصرف جیره حاوي 2003اوزدوگان و آکسیت (

) 2004هاي گوشتی، تأثیري نداشت. باوالر و بینن (خون جوجه VLDLگلیسریدها و سطوح تري

پالسما شد. پیبلس و همکاران  HDLبه جیره پایه باعث افزایش گزارش کردند که افزایش چربی 

، با افزایش مقادیر چربی HDLدار بودن تفاوت سطوح ) گزارش کردند که با وجود عدم معنی1997(

با افزایش سن کاهش یافت.  HDLچنین سطوح تا حدودي افزایش یافت، هم HDLجیره، سطوح 

) گزارش داد که بعضی از 1994گروندي ( ارش کرده است.) نیز چنین نتایجی را گز1992کاستیلو (

اسیدهاي چرب غیراشباع به عنوان سوبستراي مناسب براي آنزیم کلسترول آسیل ترانسفراز (آنزیمی که 

 شوند.شود) باعث کاهش غلظت کلسترول پالسما میباعث تبدیل کلسترول به شکل غیرفعال خود می

هایی هاي خود گزارش کردند که جوجه) در آزمایش1995همکاران () و ورما و 1995بلنچ و گراشورن (

که جیره غنی از کلسترول یا اسیدهاي چرب اشباع مصرف کردند، مقدار کلسترول سرم خون آنها باالتر 

 LDL) گزارش کردند که اسیدهاي چرب اشباع مقدار 1989) و گروندي (1990کینسال و همکاران ( بود.

تی را افزایش داد، در حالی که اسیدهاي چرب غیراشباع مقدار کلسترول، هاي گوشسرم خون جوجه

LDL  وVLDL  سرم را کاهش و مقدارHDL  .را در مقایسه با اسیدهاي چرب اشباع افزایش داد



 

خون را افزایش ولی اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه  LDLاسیدهاي چرب اشباع میزان 

  ).2005دهند (مهمت و همکاران، هش میسرم خون را کا LDLمیزان 
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هایی که در تغذیه لیپیدباشد. در جیره طیور بسیار متداول می لیپیدامروزه استفاده از منابع مختلف  

کشی هستند. چربی هاي ضایعاتی روغنچربی حیوانی و فراورده شوند عمدتاًطیور به کار برده می

گلیسریدها و به مقدار حاوي تري حاوي اسیدهاي چرب اشباع بوده و اکثراً حیوانی به ویژه پیه، عمدتاً

هاي گیاهی بیشتر شامل ترکیبات اسید چرب آزاد و فسفولیپیدها باشد. روغنکمتر اسید چرب آزاد می

درصد  30ها حدود ربیها و چ). روغن1988حاوي اسیدهاي چرب غیراشباع هستند (بارتو،  بوده و اکثراً

)، SFA3دهند که شامل اسیدهاي چرب اشباع (از انرژي مصرفی روزانه جوامع انسانی را تشکیل می

) و اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند MUFA4اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه (

چرب اشباع با منشأ حیوانی ). استفاده از اسیدهاي 2007باشد (واتس و همکاران، ) میPUFA5دوگانه (

هاي کانوال، ماهی و کتان غنی از ها، روغنباشد. در میان روغننظیر پیه گاو و روغن نخل نیز رایج می

هاي آفتابگردان، سویا و گلرنگ داراي سطح باالیی از اسیدهاي باشند و روغنمی 3-اسیدهاي چرب امگا

شوند (دیویت و ر از اسیدهاي چرب اشباع شناخته میو پیه حیوانی و دنبه سرشا 6-چرب غیراشباع امگا

). اسید آلفا لینولنیک از اسیدهاي 2005؛ اسپوالر و همکاران، 2006؛ زنینی و همکاران، 2009همکاران، 

براي سالمتی انسان ضروري هستند، چرا که  6- و اسید لینولئیک از اسیدهاي چرب امگا 3- چرب امگا

دهد عروقی را کاهش می -هاي قلبیمصرف آنها احتمال وقوع بیماري بدن قادر به ساخت آنها نیست و

را کاهش  LDLمیزان کلسترول وکلسترول  3هاي حاوي اسیدهاي چرب امگا ). روغن2005(بایو و الرا، 

عروقی - هاي قلبیدهند و از این طریق از بروز بسیاري از بیماريرا افزایش می HDLو کلسترول 

هاي اشباع به دلیل ثبات بیشتر در برابر ). چربی2011اهیار و همکاران، (ش نمایندجلوگیري می

هاي طیور اکسیداسیون داراي مزایایی در جیره بوده ولی ورود بیش از حد اسیدهاي چرب اشباع به بافت

  ).2004ممکن است خیلی براي مصرف کنندگان مطلوب نباشد (دویل، 

                                                
Saturated fatty acid -1 
Mono unsaturated fatty acid -2 

unsaturated fatty acidPoly  -3 



 

-هی غیراشباع به مقدار کمتري از طریق مدفوع دفع میهاي گیانتایج یک تحقیق نشان داد که روغن

کنند (زولیچ و همکاران، شوند و متعاقباً انرژي قابل متابولیسم بیشتري نسبت به چربی حیوانی تولید می

هاي حاوي اسیدهاي ) بیان کردند که انرژي قابل متابولیسم در جیره1979گویالوم و همکاران (). 1996

هاي حاوي اسیدهاي چرب اشباع کمتر است. شیمومورا و همکاران جیره چرب غیراشباع نسبت به

) گزارش کردند که تفاوت در قابلیت دسترسی به انرژي قابل متابولیسم به تفاوت در چگونگی 1990(

مصرف اسیدهاي چرب جذب شده بستگی دارد. اسیدهاي چرب جذب شده با توجه به میزان غیراشباع 

هاي دخیل در بتااکسیداسیون شوند و یا توسط برخی ث فعال شدن برخی از آنزیمتوانند باعبودن آنها می

  ها به طور تصادفی جذب شوند و از مسیر تولید انرژي خارج شوند.از سلول
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 -6nترین عضو از خانواده اسیدهاي چرب نوع باشد که مهموغن سویا غنی از اسید لینولئیک میر

هاي گوشتی اغلب مقادیر شود. نظر به رواج استفاده از روغن سویا در تنظیم جیره، جوجهمحسوب می

 -6nهایی در مورد افزایش مصرف اسیدهاي چرب دارند. نگرانیمتنابهی از این اسید چرب را دریافت می

چرب در مقایسه با  و اثر آن بر سالمتی انسان وجود داشته و تالشی در کاهش دریافت این نوع اسیدهاي

  ).2004است (ویجندران و هایس،  -3n اسیدهاي چرب نوع

  

  تأثیر روغن سویا بر عملکرد رشد -1- 7-1- 1

هاي گوشتی را به لحاظ رشد و راندمان تبدیل خوراك در سنین مصرف روغن سویا عملکرد جوجه

کلسترول را در بین تیمارها دارا ها کمترین مقدار بخشد، از طرفی این گروه از جوجهمختلف بهبود می

) گزارش کردند که متوسط افزایش 2002). پستی و همکاران (1388ساعی و همکاران، بودند (محمدي

هایی که مخلوط چربی گیاهی هایی که با روغن سویا تغذیه شده بودند هیچ تفاوتی با جوجهوزن جوجه

) در آزمایشی تأثیر 2010لیکوسکا و همکاران (و حیوانی و یا چربی طیور استفاده کردند، نداشت. بور

هاي گوشتی بررسی و و چربی خوك) را بر عملکرد جوجه 30منابع مختلف لیپید (روغن سویا، نویتول 



 

گزارش کردند که افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر منابع مختلف لیپید قرار نگرفت. 

ابع مختلف لیپید (چربی خوك، روغن آفتابگردان، روغن سویا و ) با ارزیابی من2008فبل و همکاران (

هاي گوشتی دریافتند که بین تیمارها از لحاظ مصرف خوراك و ضریب روغن کتان) در تغذیه جوجه

) افزایش مصرف خوراك را با 2005تبدیل غذایی هیچ تفاوتی مشاهده نشد. تبعیدیان و همکاران (

درصد در جیره مشاهده کردند به طوري که افزایش مصرف  5افزایش سطح مصرف روغن سویا تا 

تر آن و جیره شاهد بود، در درصد روغن سویا باالتر از سطوح پایین 5هاي تغذیه شده با خوراك جوجه

درصد) منجر به کاهش مصرف خوراك شد، آنها علت آن را به پایین  5/7حالی که سطوح باالتر آن (

). نیتسان و 1988هاي گوشتی جوان نسبت دادند (مرتین و مرتین، بودن قابلیت هضم روغن در جوجه

درصد روغن سویا در مقایسه با  3هاي تغذیه شده با ) بهبود افزایش وزن را در جوجه1997همکاران (

هاي ) تغییري در افزایش وزن جوجه2005سطح صفر آن مشاهده کردند، به عالوه تبعیدیان و همکاران (

درصد)  5/7درصد روغن سویا مشاهده نکردند ولی سطح باالتر آن ( 5و  5/2ح گوشتی با مصرف سطو

هایی نشان دادند که استفاده ) طی آزمایش1996منجر به بدتر شدن افزایش وزن شد. فرانکو و همکاران (

) نشان داد که 2007اوتاواس و همکاران (بخشد. مطالعه وانگساز روغن سویا، وزن بدن را بهبود می

هاي لیپید اثر گذار بوده و تواند بر قابلیت هضم و تشکیل میسلسویا می اي چرب غیراشباع روغناسیده

شود که ها باعث بهبود راندمان انرژي قابل متابولیسمی میاز این رو روغن سویا نسبت به سایر روغن

سویا منجر به افزایش در برخی از مطالعات استفاده از روغن این عامل بر میزان اضافه وزن مؤثر است. 

)، خوراك مصرفی و بهبود ضریب تبدیل 2000؛ بالوي و کسکن، 2004وزن (ویالورد و همکاران، 

) نشان دادند که وزن نهایی بدن 2008). فیرمن و همکاران (1999خوراك گردید (لچوسکی و همکاران، 

هاي اثر بهتر روغن گرفت.شامل روغن سویا و چربی گاوي تحت تأثیر قرار ن توسط منابع چربی جیره

هاي گوشتی، ناشی از زیاد بودن نسبت اسیدهاي چرب گیاهی (نظیر روغن سویا) بر عملکرد جوجه

چنین بهتر بودن تشکیل میسل به خاطر ایجاد مونوگلیسرید غیراشباع آنها به اسیدهاي چرب اشباع و هم

ستفاده از اسید چرب در جیره غذایی به باشد. تشکیل میسل در حالت ابعد از هیدرولیز آن در روده می

هاي با ). جیره1982یابد (اسکات و همکاران، دلیل عدم وجود گلیسرول در ساختمان آنها کاهش می

هاي حاوي روغن سویا احتماالً باعث بهتر شدن ضریب پروفایل اسیدهاي چرب غیراشباع مانند جیره



 

ها با افزایش درجه این دلیل است که قابلیت هضم لیپیدشود این اثر به تبدیل غذایی طی دوره آغازین می

  ). 1997یابد (زولیچ و همکاران، غیراشباع بودن آنها افزایش می

  تأثیر روغن سویا بر وضعیت اکسیدانی -2- 7-1- 1

سویا به دلیل دارا بودن تعداد بیشتر اسیدهاي چرب داراي پیوند دوگانه در معرض  روغن

تري از پراکسیدسیون هاي تغذیه شده با پیه داراي سطح پاییندارند و جوجه اکسیداسیون بیشتري قرار

  ).1392لیپید بودند (حسینی واشان و همکاران، 

  

  تأثیر روغن سویا بر پروفایل اسیدهاي چرب الشه  -3- 7-1- 1

) اعالم نمودند که محتواي اسید اولئیک در عضله سینه در گروه تغذیه شده 2004آزمن و همکاران (

با روغن سویا کمتر است، به عالوه اعالم نمودند که تغذیه با روغن سویا (به علت دارا بودن مقادیر 

باالیی از اسید لینولئیک) منجر به افزایش اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بافتی (به جز 

هاي در بافت n-6 استفاده از روغن سویا موجب افزایش سطح اسیدهاي چرب نوعشود. عضله ران) می

فوتا و همکاران  ).1392شود (نویدشاد، سودمندي محسوب نمی شود که تغییرهاي گوشتی میجوجه

 2درصد روغن آفتابگردان و  2) را در عضله سینه (حاوي 6) بیشترین مقدار اسید لینولئیک (امگا 2010(

 2اسیدهاي چرب در گروه (حاوي طور کمترین مقدار این گیري نمودند همیندرصد روغن سویا) اندازه

هاي تغذیه شده با روغن گوشت سینه در جوجه درصد روغن دنبه) مشاهده شد. 2درصد روغن بزرك و 

) و استئاریک C16:0)، پالمیتیک (C14:0چرب میریستیک ( سویا داراي بیشترین میزان اسیدهاي

)C18:0د باند دوگانه و اسیدهاي چرب ) و همچنین کمترین میزان اسیدهاي چرب غیراشباع داراي چن

) گزارش کردند که روغن سویا 1996هردینکا و همکاران ( ).1393بود (میرشکار و همکاران،  3-امگا

روغن سویا به عنوان مهارکننده لیپوژنز، حاوي سطوح  باشد.شامل سطح باالیی از اسید لینولئیک می

    ).1983؛ تاناکا و همکاران، 1985هست (دونالدسون،  PUFAباالیی از 

  

  تأثیر روغن سویا بر پارامترهاي خونی -4- 7-1- 1



 

هاي گوشتی ) نشان دادند که منبع روغن باعث تغییر کلسترول سرم جوجه2006زنینی و همکاران (

 هاي گوشتی ماده تغذیه شده با روغن کلزاماده شد به طوري که کلسترول سرم در جوجه

)mg/dl11/115هاي گوشتی ماده تغذیه شده با روغن سویا () در مقایسه با جوجهmg/dl76/131 کمتر (

درصد  5/7و  5، 5/2، 0) طی تحقیقی نتیجه گرفتند که با افزودن سطوح 2005بود. پوررضا و همکاران (

سرم  HDLبیشترین سطح  . روزگی کاهش یافت 49گلیسرید خون در روغن سویا به جیره، سطح تري

هاي گوشتی تغذیه شده با جیره بدون چربی و جیره حاوي روغن سویا مشاهده شد (محمودي در جوجه

) گزارش کردند که روغن سویا باعث افزایش هضم 2007شهریار و همکاران (اقدم  ).1394و همکاران، 

ده و به موجب گلیسریدها در کبد به خاطر اسیدهاي چرب غیراشباع موجود شو جذب و بیوسنتز تري

هاي گوشتی گردید. در مطالعه صورت گرفته آن باعث افزایش اسیدهاي چرب آزاد در سرم خون جوجه

هاي داراي سطوح باالتر اسیدهاي چرب غیراشباع مانند کلزا و سویا هاي تغذیه شده با روغنبا جوجه

ده شد، در این مطالعه غلظت کاهش میزان فعالیت آنزیم کبدي اسیدچرب سنتتاز و لیپوژنز کبدي نشان دا

باشد، در ها میگلیسرید پس از مصرف خوراك که بیانگر سرعت انتقال لیپیدها از خون به بافتپایین 

  ).2008تر بود (فرینی و همکاران، هاي غیراشباع پایینهاي تغذیه شده با روغنجوجه

  

  چربی حیوانی -8- 1

تواند رژي قابل متابولیسم براي چربی حیوانی می) گزارش نمودند که ان1991وایسمن و همکاران (

) نیز نشان دادند که 1981کیلوکالري در کیلوگرم متفاوت باشد. موزتار و همکاران ( 6633-9353از 

باشد. این کیلوکالري در کیلوگرم می 8460-10640انرژي قابل متابولیسم چربی حیوانی در دامنه 

تواند انرژي قابل متابولیسم باالیی داشته باشد. فیرمن و حیوانی میدهند که چربی ها نشان میگزارش

کیلوکالري در کیلوگرم  9000) نیز انرژي قابل متابولیسم چربی حیوانی را بیش از 2008همکاران (

ها ها به عنوان یک بخش از جیره کامل خورده شدند، بیشتر آزمایشمحاسبه کردند. اگر چه وقتی چربی

بدن و برخی دیگر از صفات عملکردي را در منابع مختلف چربی گزارش نکردند (فیرمن  تفاوتی در وزن

). پوررضا 2002؛ پستی و همکاران، 2004؛ منگ و همکاران، 2007؛ وانگس اوتاواس، 2008و همکاران، 

هاي گوشتی، وزن ) دریافتند که با افزایش سطح چربی حیوانی در جیره غذایی جوجه1998و مصلحی (

یابد، همچنین گزارش کردند که چربی حیوانی تا مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی افزایش می بدن،



 

اي بر بهبود بازده درصد در جیره غذایی قابل استفاده است و بیش از آن تأثیر قابل مالحظه 3سطح 

وشتی هاي گهاي گوشتی ندارد. بهبود ضریب تبدیل غذایی با افزودن چربی به جیره جوجهغذایی جوجه

). استفاده از چربی در جیره غذایی 1989توسط محققان دیگر هم گزارش شده است (رویز و همکاران، 

). 2001هاي گوشتی نر موجب افزایش چربی حفره شکمی شده است (کرسپو و استیوگارسیا، جوجه

ري است که هاي حاوي چربی، مربوط به تأثیبخشی از بهبود ضریب تبدیل غذایی هنگام استفاده از جیره

شود تا پرنده با مصرف کمتر خوراك، دریافت انرژي گذارد و موجب میچربی بر مصرف خوراك می

  ).1992خود را ثابت نگه دارد (پینچاسو و نیر، 

  

  تأثیر پیه بر عملکرد رشد - 8-1- 1

هاي تغذیه شده با جیره داراي پیه بیشترین مصرف خوراك در دوره آغازین و کل دوره در جوجه

) در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که منابع 2009ویت و همکاران (). 1392دیده شد (احمدي، 

هاي گوشتی مختلف لیپید (روغن آفتابگردان، روغن ماهی و پیه) تأثیري بر افزایش وزن بدن جوجه

وجود پیه گاو و یا روغن ذرت در جیره ها حاکی از آن است که در صورت برخی از گزارش نداشت.

یابد و این را به بهتر شدن خوشخوراکی غذاي هاي گوشتی مصرف خوراك افزایش میغذایی جوجه

) 1994مائور ( ).1988دهند (لکلرك و وایتهد، مصرفی و عدم کنترل مصرف انرژي قابل هضم نسبت می

درصد لیپید شامل پیه گاو، روغن  5اي حاوي ههاي گوشتی با استفاده از جیرهدر آزمایشی روي جوجه

سویا، روغن کلزا، روغن ماهی و یا ترکیبی از آنها نشان دادند که مقدار مصرف غذا و وزن زنده براي 

چنین جیره حاوي پیه گاو جیره حاوي پیه گاو بیشترین و براي جیره حاوي روغن کلزا کمترین بود، هم

ها با ) تغذیه جوجه2004در آزمایش آزمن و همکاران ( یل غذا شد.بیش از همه باعث بهبود راندمان تبد

پیه گاو در مقایسه با روغن سویا و چربی طیور مصرف خوراك را افزایش داد و ضریب تبدیل غذایی 

) نیز 1994تحت تأثیر منابع مختلف روغن موجود در جیره غذایی قرار نگرفت. اسکایف و همکاران (

هاي تغذیه شده با جیره حاوي پیه نسبت به جیره حاوي روغن ر جوجهمصرف خوراك بیشتري را د

هاي تغذیه شده با روغن گیاهی، ) گزارش نمودند که جوجه1995منداب گزارش نمودند. لیسون و آته (

) در آزمایشی 2000رشد کمتري را در مقایسه با گروه تغذیه شده با دنبه دارا بودند. سانز و همکاران (

 هاي گوشتی بررسی و گزارش مختلف لیپید (روغن آفتابگردان و پیه گاو) را بر عملکرد جوجهتأثیر منابع 
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Abstract: 

The study was conducted to evaluate the effect of dietary lipid source and dill (Anethum 
graveolens L.) powder on growth performance, oxidant status, carcass fatty acids profile 
and blood lipid parameters of broiler chickens. A total of 256 Ross 308 chicks (mixed sex) 
were assigned to 4 treatments, 4 replicates and 16 birds in each by employing a completely 
randomizes design with factorial arrangement of 2×2. The levels of first factor were soy oil 
and sheep tallow (%4-5) and the levels of second factor were with (%1) and without dill 
powder application. The study was lasted 42 days. Feed intake of chickens was 
significantly increased by dill powder supplementation (P<0.05). The use of soy oil 
improved weight gain and feed conversion ratio of chickens (P<0.05). Digestibility of dry 
matter, organic matter and fat in chickens fed with soybean oil significantly increased 
compared with those on sheep tallow (P<0.05), also digestibility of dry matter and organic 
matter was enhanced by dill powder (P<0.05). Compared with sheep tallow, the 
malondialdehyde (MDA) level of breast and thigh meats was significantly increased in 
broilers fed with soybean oil (P<0.05). The MDA level in thigh meat was raised when dill 
powder used in the diet (P<0.05). Linoleic acid in breast and thigh muscles of chickens fed 
with soybean oil increased in comparison with the sheep tallow (P<0.05). The percent of 
saturated fatty acids of breast meat was increased (P<0.05) and the percent of its 
unsaturated fatty acids was decreased by dill powder (P<0.05). The percentage of mono 
unsaturated fatty acids of breast meat was decreaded in soy oil containg diet while was 
increased in sheep tallow diet (P<0.05). The increase of total cholesterol, triglyceride, 
VLDL cholesterol and LDL cholesterol concentrations in chickens serum fed with sheep 
tallow was observed compared with those on soybean oil (P<0.05). Concentation of HDL 
cholesterol in chickens receiving soybean oil was enhance in comparison with sheep tallow 
(P<0.05). The result of this study showed the beneficial effect of soy oil on broiler 
performance, nutrients digestibility and blood lipid parameters compared with sheep 
tallow. Dill powder failed to show any improvement in bird performance while changed 
the profile of breast meat fatty acids in the favour of saturated fatty acids and increased the 
ratio of HDL cholesterol to LDL cholesterol of broilers serum. 

 

Keywords: lipid source, dill powder, growth performance, carcass fatty acids profile, blood 

lipid parameters, broiler chickens 
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