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 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته -1

 

 اهمیت صنعت طیور -1-1

امروزه جمعیت دنیا به میزانی افزایش یافته که دیگر نمی توان با روش های سنتی پاسخگوی نیاز         

مردم جهت رفع مواد غذایی مورد نیاز آنها بود. در این بین منابع پروتئینی از اهمیت به سزایی برخوردار 

 ببرد.بوده و انسان امروزی ناگزیر است از منابع موجود بهترین استفاده را 

رو آوردن به صنعت پرورش متراکم یکی از راهکارهای اصلی به حساب می آید تا از طریق آن بتوان        

نیاز مبرم به منابع پروتئینی را مرتفع ساخت. در این بین پرورش جوجه گوشتی به دلیل راندمان خوبی 

 الیی برخوردار است. لذا باید روشکه برای تولید گوشت مورد نیاز سبد غذایی انسان ها دارد از اهمیت با

 هایی را اتخاذ نمود تا بتوان بهترین عملکرد را از این  ماکیان بدست آورد.

اصالح ژنتیکی موجب شده که علم تغذیه طیور ناگزیر به استفاده از مواد غیر مرسوم و حتی        

با بهبود هضم و جذب مواد ناشناخته ای شود که در طبیعت دسترسی به آن وجود ندارد و بدینوسیله 

 مغذی به افزایش عملکرد تولیدی مطابق با رکوردهای پیش بینی شده ژنتیکی نایل شود )شکوری،

(. در سطح جهانی تمایل زیادی به گوشت مرغ و تولیدات آنها وجود دارد. تحقیق برای توسعه 1385

ه های گوشتی جدید برای رشد کیفیت غذاهای با منشاء حیوانی یک تمایل غیر قابل انکار است. جوج

سریع انتخاب شده اند و کیفیت گوشت آنها بستگی زیادی به محتوای چربی و ترکیب آن دارد و در این 

رابطه ذخیره باالی چربی می تواند راندمان غذایی را در پرندگان تنزل دهد )صادقی و طبیعی دان، 

2005. ) 



 
 

 

 1اسید های چرب -1-2

اسیدهای چرب زنجیره های کربنی می باشند که دارای دو سر هستند: یک سر نامحلول در آب           

)گروه متیل( و یک سر محلول در آب )گروه کربوکسیل(. اسیدهای چرب با پیوندهای استری در 

ما به شکل غیر ساختمان لیپیدهایی مانند  گلیسریدها )چربیها و روغنها(، و فسفولیپیدها قرار می گیرند، ا

شوند. اسیدهای چرب از نظر طول زنجیره کربنی و تعداد استریفه )اسیدهای چرب آزاد( نیز یافت می

شوند. شان به دو شکل اشباع و غیر اشباع طبقه بندی می پیوندهای دوگانه در ساختمان شیمیایی

دهای چرب با چند پیوند اسیدهای چرب غیر اشباع نیز به اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه یا اسی

 دوگانه دسته بندی می شوند.

 

 طبقه بندی اسیدهای چرب بر پایه ی سیستم امگا  -1-2-1

اسیدهای چرب غیر اشباع بر اساس تعداد اتم های کربن و تعداد پیوندهای دوگانه موجود در         

ساختمان آنها به دسته های مختلف طبقه بندی می شوند. مثالً می توان بر اساس موقعیت اولین پیوند 

( اشاره نمود. n-9) 9ا(، امگn-6) 6-(، امگاn-3) 3-دوگانه از انتهای متیل به خانواده هایی مانند امگا

را  n-6و n-3حیوانات قادرند اغلب اسیدهای چرب به استثنای اسیدهای چرب متعلق به خانواده های 

بسازند. لذا اینگونه اسیدهای چرب بایستی بنا به ضرورت از طریق جیره تامین گردند. اسیدهای چرب از 

یر اشباع سازی به اسیدهای چرب با هر منبعی که باشند ممکن است طی فرآیند های طویل سازی و غ

(، یک اسیدچرب C18:2n-6خواص بیوشیمیایی مختلف تبدیل شوند. برای مثال، اسید لینولئیک )

( و ایکوزانوئیدها مورد نیاز است. اسیدهای C20:4n-6ضروری است که برای ساخت اسید آراشیدونیک )

(، C18:3n3لینولنیک ) -ستند که اسید آلفاترکیبات کربنی بلند زنجیر با چند باند دوگانه ه n-3چرب 

شوند. اسید اسید آراشیدونیک، اسید دوکوزاهگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانوئیک را شامل می
                                                            

1 Fatty Acids 
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هستند، که در ماهی و روغن ماهی،  n-3دوکوزاهگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانوئیک، جزو اسیدهای چرب 

وند. گزارش های علمی زیادی اهمیت لیپیدهای موجودات دریایی و خوراکهای غنی شده یافت می ش

اسیدهای چرب  (.2004: کاهرامان و همکاران 1992)چانموگام و همکاران  را تائید کرده اند n-3خانواده 

n-3  لینولنیک در بدن از طریق یک سری واکنش های  -برای اعمال پیچیده سلول مورد نیازند. اسید آلفا

، با اسید آراشیدونیک برای DHAو  EPAتبدیل می گردد.  DHA2یت به و در نها EPA1آنزیمی ابتدا به

تبدیل می  3A3، بوسیله سیکلواکسی ژناز به ترومباکسان EPAآنزیم سیکلواکسی ژناز رقابت می کنند. 

که بوسیله عمل آنزیم   2A4گردد، که تنها یک منقبض کننده خیلی ضعیف است، در مقابل ترومباکسان 

سیکلواکسی ژناز روی اسید آراشیدونیک تشکیل می گردد، یک منقبض کننده قوی به شمار می آید. 

ها تشکیل می گردد که به عنوان یک گشاد کننده در اندوتلیوم رگ EPA( از PGI3) 3پروستاسایکلین 

لوکوترین ها  EPAحصوالت ( جلوگیری می کند. مPGI2) 2بسیار موثر از اجتماع پروستاسیکلین 

 (. 1386باشند)دولت پناه، هستند که کیموتاکسیک ضعیفی می

و تری گلیسریدهای مربوطه را از طریق  VLDL روغن ماهی، لیپوپروتئین های با دانسیته خیلی پائین 

کلسترول  LDLاست، کاهش  LDLپیش ساز  VLDLمهار سنتز تری گلیسرید کاهش می دهد. زیرا 

 (.1386هایپرتری گلیسریدیمیا می شود )دولت پناه،  سبب بیماری

 

 اسیدهای چرب ضروری -1-2-2

باشد که در ساختمان فسفولیپید غشا اسیدهای چرب ضروری ترکیبات حیاتی لیپیدهای ساختمانی می   

های سلول، میتوکندری و هسته یافت می شوند. در ضمن باعث سیالیت غشا و حفظ سالمت ساختمان 

ریق و یا از ط De novoبافت ها می شوند. اسیدهای چرب موجود در بدن مهره داران از طریق ساخت 
                                                            

 

 
1Eicosapentaenoic Acid 
2Docosahexaenoic Acid 
3Tromboxan 3 
4Tromboxan 4 
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جیره تامین می شوند. اسیدهای چرب حاصل از هر دو منبع یاد شده ممکن است در معرض فرآیندهای 

طویل شدن و غیر اشباع سازی قرار بگیرند. فرآیند طویل شدن مستلزم اضافه شدن واحدهای دو کربنی 

سچوراز )غیر اشباع به زنجیره کربنی توسط آنزیم الیگاز و فرآیند غیر اشباع شدن به وسیله آنزیم های د

ساز( انجام می شود. این آنزیم ها یک پیوند دوگانه را در جایگاه خاصی از زنجیره کربنی قرار می دهند. 

آنزیم های دسچوراز با توجه به موقعیتی که پیوند دوگانه را روی آن قرار می دهند، طبقه بندی می شوند. 

6برای مثال دسچوراز 
  از سمت گروه کربوکسیل  7و  6ربن های شماره یک پیوند دوگانه را بین ک

ایجاد می کند. استقرار پیوندهای دوگانه در موقعیت های مختلف روی زنجیره کربنی اسیدهای چرب در 

فرآیند غیر اشباع شدن بین موجودات زنده فرق می کند. برای مثال در حیوانات، غیر اشباع شدن 

9از سمت انتهای کربوکسیل  9اره اسیدهای چرب در موقعیت های پس از کربن شم
  امکان ندارد. زیرا

12های دسچوراز های موجود در دستگاه گوارش آنزیمحیوانات و احتماالً میکروارگانیسم
  15و

  را

را در حیوانات ناممکن می سازد.  n-6و  n-3ندارند. این امر ساخت اسیدهای چرب تولیدکننده خانواده 

ان اسید چرب ضروری باید از طریق جیره تامین شود. در مقایسه، گیاهان دارای لذا اسید لینولنیک به عنو

است را در  n-9دسچورازهای الزم می باشند و بر همین اساس قادرند اسید اولئیک، که بک اسید چرب 

12)بوسیله دسچوراز n-6موقعیت کربن 
 3( و یا-n 15)بوسیله دسچوراز

 غیر اشباع کرده و از این )

 (.1383اسید آلفا لینولئیک یا آلفا لینولنیک تولید کنند)صوفی سیاوش،طریق 

 

 چربی در تغذیه طیور -3-1

طیور به دلیل برخورداری از یک راندمان تولیدی باال احتیاجات غذایی باالیی به ویژه از نظر انرژی و        

غنی از انرژی می باشد و در این پروتئین دارند. تامین مقادیر باالی انرژی جیره مستلزم استفاده از منابع 

ستند از اهمیت زیادی برخوردارند. چربی بین منابع مختلف چربی که منابعی با ارزش کالری زایی باال ه

؛ سانز و 1992بطور وسیعی در جیره های طیور برای افزایش غلظت انرژی استفاده می شود )پینچازوف، 

های محلول در چربی، (. بعالوه چربی برای تامین ویتامین2007؛ نایب پور و همکاران، 2000همکاران، 
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(. چربی 2007یره ها  نقش دارد )نایب پور و همکاران، کاهش گرد و غبار و  افزایش خوشخوراکی ج

همچنین باعث کاهش سرعت عبور مواد بلع شده در دستگاه گوارش می شود که اجازه می دهد مواد 

 (.2007مغذی جیره غذایی به نحو بهتری جذب گردند  )نایب پور و همکاران،

ش از نظر مواد مغذی به جوجه های گوشتی نشان داده شده است در زمانی که جیره های هم ارز          

داده شده جوجه هایی که با مکمل روغن تغذیه شده بودند عملکرد بهتری نسبت به جوجه هایی که رژیم 

(. استفاده از روغنهای گیاهی و چربی حیوانات در رژیم 2005غذایی آنها بدون روغن بود، داشتند )بایاآ، 

طیور داشته و اغلب منجر به  باالتر رفتن نرخ رشد و بهبود راندمان  غذایی طیور فواید زیادی در تولیدات

(. عوامل مهمی که ارزش غذایی منابع مختلف چربی را تحت تاثیر قرار 2008غذایی می شوند )پاتنکا، 

می دهند عبارتند از: درجه اشباعیت اسید چرب، تعداد کربن در زنجیره، غلظت اسیدهای چرب آزاد، 

بین اشباعیت و غیر اشباعیت اسیدهای چرب )رنر  11ب در مولکول گلیسرول و میانکنشموقعیت اسید چر

؛ فاسینا و 2001؛ لیسون و سامرز، 1998 ؛ دورین و همکاران،1989؛ کتلز و دگورت،  1961و لیل،

؛ نایب پور 1971)یه ولوییل،  De novo( و جلوگیری از لیپوژنز به صورت 2008؛ پاتنکا، 2009، همکاران

(. ظرفیت پرنده های جوان برای تولید لیپاز پانکراسی و صفرا پایین است که این امر 2007همکاران، و 

 4ها بعد از سن (. جوجه2008پاتنکا،  ؛1984موجب  کاهش هضم و جذب چربی می شود. )فری من، 

روزگی از ظرفیت کافی جهت افزایش مصرف خوراك، فعالیت آنزیمی و سنتز نمک صفراوی برای 

( ولی میزان 2008؛ پاتنکا، 2008هیدرولیز و جذب مناسب چربی ها برخوردارند )پاتنس و همکاران، 

 (.2008؛ پاتنکا، 1993روزگی به حداکثر می رسد )نیر و همکاران،  15ترشح لیپاز پانکراسی در روز 

گزارش های متعددی در مورد اثر استفاده از چربی در تغذیه طیور بر چربی حفره بطنی منتشر         

شده است. استفاده از چربی در جیره غذایی جوجه های گوشتی نر موجب افزایش چربی بطنی شده است 

ت انرژی به (. ولی در برخی مطالعات که نسب1988؛ دتون و همکاران، 2001)کرسپو و استیو گارسیا، 

پروتئین ثابت بوده است اثر ناشی از مصرف چربی بر ذخیره چربی حفره بطنی گزارش نشده است )دتون 

                                                            
Interaction1 
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(. مخلوط نمودن روغن های 2007؛ نایب پور و همکاران، 1993؛ سیزمور و سیه گل، 1988و همکاران، 

سبی از اسیدهای چرب گیاهی به علت میانکنش بین اشباعیت و غیر اشباعیت اسیدهای چرب تعادل منا

؛ نایب پور و 1998ان، دهد )دورین و همکارمهیا کرده و ارزش انرژی زایی منابع چربی را افزایش می

(، 2007(. عموماً چربی غیراشباع بیش از چربی اشباع انرژی دارد )نایب پور و همکاران، 2007همکاران، 

(. 2008؛ پاتنکا، 1976د )لیسون و سامرز، زیرا اسیدهای چرب غیر اشباع جذب لیپید را بهبود می بخش

( ارزش انرژی زایی باالیی را در زمانی که 1989کتلز و دگروت )
UFA1

 SFA2
بود مشاهده کردند، دانیک و  5/2 

 ارائه کردند. 45/5( نیز گزارشی مشابه ولی با نسبت 2000همکاران )

همان طور که در باال گفته شد منابع مختلفی از چربی مورد استفاده در صنعت پرورش طیور استفاده 

شده است که هر کدام خصوصیات خودشان را دارند. در این تحقیق از سه منبع روغن استفاده شده است 

 رد آن ها توضیح داده می شودکه به ترتیب روغن ماهی، روغن سویا و روغن پالم است که مختصراً در مو

 

 روغن ماهی  -1-3-1

که تعداد اتم  تمامی خواص چربی ها مربوط به خاصیت فیزیکی و شیمیایی اسید های چرب است     

زنند. روغن ماهی عدد بوده و  خصوصیات چربی را رقم می 24تا  2کربن به کار رفته در ساختار آن ها از 

بوسیله فشرده سازی ماهی های کامل یا بقایای صنایع شیالت تولید می گردد که حاوی درصد باالیی از 

-nاسیدهای چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه است. بطور کلی، روغن ماهی غنی از اسیدهای چربی 

(. 2009ت )فرهومند و چکانی آذر، ( اس2/4%)  n-6( و منابع فقیری از اسیدهای چرب %94/29بوده ) 3

( C20:5n-3و بویژه اسید ایکوزاپنتانوئیک ) n-3اثرات مثبت اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه از نوع 

( بر سالمت انسان، به خوبی شناخته شده است )کینسال و همکاران، C22:6n-3و دوکوزاهگزانوئیک )

ارزشی جهت غنی سازی گوشت طیور محسوب شوند  (، که می توانند مواد مغذی با1991؛ کناپ، 1990

                                                            
1Unsaturated Fatty Acid 
2Saturated Fatty Acid  
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(. مطالعات متعددی به بررسی امکان افزایش 1992؛ پینچازوف و نیر، 1992)چانموگام و همکاران، 

؛ هوگبارت، 1991سطوح این اسیدهای چرب در فرآورده های دامی پرداخته اند )هارگیس و همکاران، 

اند که استفاده از روغن ماهی در جیره های طیور اثرات (. بسیاری از گزارشات پیشین نشان داده 1995

ناخواسته منفی بر راندمان تولید یعنی صفاتی نظیر میزان تلفات، وزن نهایی بدن، یا ضریب تبدیل غذایی 

؛ فتپالس و 1990در مقایسه با جیره های حاوی روغن های گیاهی نداشته است )هانگ و همکاران، 

(. با این حال برخی محققین بوی نامطبوع ماهی را در گوشت 1995ران، ؛ ناش و همکا1990واتکینز، 

 درصد روغن ماهی گزارش نموده اند )هاردین و همکاران، 2تا  5/1جوجه های گوشتی تغذیه شده با 

استفاده گردید همه  %5/4و  %3، %5/1(. در یک مطالعه ای که از روغن ماهی در سطوح صفر، 1964

 FCRبهترین  %5/4پایین تری نسبت به شاهد داشتند و بین تیمارها تیمار  1FCRتیمارهای روغن ماهی 

( 2006(.  آلپاسالن و اوزدوغوان )2010را نسبت به تیمارهای دوم و سوم داشت )چاشنی دل و همکاران 

بهتر نسبت به تیمارهای دیگر را به اثرات مفید اسیدهای چرب روغن ماهی روی جذب و  FCRعلت این 

 سم دیگر مواد مغذی نسبت دادند. متابولی

و  %3، %5/1( با مصرف سطوح مختلف روغن ماهی )صفر، 2010در تحقیق چاشنی دل و همکاران )

( 2009از همه باالتر بود ولی تحقیق نویدشاد ) %5/4( افزایش وزن بدن در تیمار مصرف کننده 5/4%

روغن ماهی وزن نهایی بدن و افزایش  درصد( 4یا  2نشان داد که در هنگام مصرف سطوح مختلف )صفر ،

وزن بدن جوجه های گوشتی در اثر مصرف روغن ماهی در جیره ها کاهش یافت در حالی که سطح روغن 

 ماهی جیره تاثیری بر مصرف روزانه خوراك و ضریب تبدیل غذایی نداشت.

 

 روغن سویا  -1-3-2

روغن سویا از کارخانه های روغن کشی دانه کامل سویا که منبع غنی از پروتئین محسوب می شود به     

است که مهمترین آنها اسید  n-6دست می آید. این روغن سرشار از اسید های چرب غیر اشباع 

                                                            
1 Feed conversion  ratio 
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برای خوراك  لینولئیک است. اما در اکثر موارد به علت رقابت صنعت تولید خوراك انسان، استفاده از آن

( در یک تحقیق روی 2007(. نایب پور و همکاران )1382های حیوانی مقرون به صرفه نیست )گلیان، 

جوجه گوشتی سطوح مختلف روغن سویا را به کار برد و مشاهده نمود با افزایش این سطوح از صفر 

معنی داری مشاهده اثر  %6و  %4( بهتر می شود ولی بین تیمارFCRضریب تبدیل غذایی ) %4درصد به 

نکردند. همچنین این محققین یک افزایش خطی در افزایش وزن بدن با افزایش سطوح روغن سویا 

 گزارش کردند.

 

 روغن نخل -1-3-3

از کل  %45( بوده که حدود C16:0روغن نخل یک منبع گیاهی غنی از اسید چرب اشباع پالمیتیک )   

استفاده از روغن نخل در جیره جوجه های گوشتی به این اسید های چرب روغن نخل را در بر می گیرد. 

دلیل که منبع غنی از اسید چرب اشباع است، می تواند اثر مثبتی روی قوام گوشت به همراه داشته باشد. 

کربن از قابلیت هضم پائینی نسبت به  14چربی های اشباع غنی از اسیدهای چرب بلند زنجیر باالتر از 

چرب متوسط زنجیر و چربی های دارای اسیدهای چرب غیر اشباع برخوردارند چربی های دارای اسید 

؛ اسمینگ 1996؛ ویال و استوان گارسیا، 1975؛ گارت و یانگ، 1961؛ یانگ، 1961)رینر و هیل،  

( در روغن نخل در C16:0(. بعالوه بخش عمده ای از اسید چرب اشباع پالمیتیک )2008وهمکاران، 

 ( به مولکول گلیسرول پیوسته است )برکنریج، sn-3( و سه )sn-1اره یک )موقعیت های کربن شم

(. و از آنجایی که اول اسیدهای چرب متصل به کربن شماره یک و سه از 2004؛ مو وهمکاران، 1978

مولکول گیسرول جدا شده و تحت تاثیر آنزیم لیپاز لوزلمعده قرار می گیرد  به دلیل ویژگی آب دوستی 

لیسرید اسیدهای چرب اشباع روی این موقعیت ها و آبگریز بودن به علت اشباعیت اسیدهای بیشتر مونوگ

گلیسرول،روغن پالم با راندمان کمتری جذب می شوند )اسمیک  3و  1چرب در موقعیت کربن 

 (.2008وهمکاران، 

 



 
 

 

 اثر چربی روی راندمان غذایی جوجه های گوشتی        -1-3-4

مرور مطالعات انجام گرفته توسط محققین پیشین در رابطه با اثر چربی بر راندمان تغذیه ای با             

و تجمع چربی در جوجه های گوشتی می توان چنین نتیجه گیری نمود که در اغلب موارد افزودن چربی 

)تونسر و به رژیم غذایی طیور منجر به بهبود بازدهی و نیز افزایش ذخیره سازی چربی در بدن شده است 

(. در تحقیقی استفاده از اسید 2004؛عباس و همکاران، 1999؛کیرکپینار و همکاران،  1987همکاران، 

در جوجه های گوشتی نر چربی محوطه بطنی را افزایش داد )کرسپو و  %5/0لینولئیک کونژوگه در سطح 

ود چربی محوطه بطنی ( ولی در برخی از تحقیقات که غلظت انرژی و پروتئین ثابت ب1988همکاران،)

 (. 1993؛سیزمور و سیه گل، 1997تغییر معنی داری نداشت )فولر و رندون،  

در یک تحقیق زمانی که از پنج منبع مختلف چربی )پیه گاو ،چربی طیور ،روغن آفتابگردان ،روغن         

روزگی )پایانی( استفاده  42-21روزگی )آغازین( و 21-1در مرحله%3بذر کتان و روغن سویا( در حد 

شاهده نشد. این گردید هیچ تفاوت معنی داری در مصرف غذا، افزایش وزن و راندمان تبدیل غذایی م

چربی برای دوره پایانی برای تاثیر بر  %4چربی برای دوره آغازین و  %3محققین پیشنهاد دادند که سطح 

(. این نتایج با نتایج گارسیا 2008عملکرد جوجه های گوشتی کافی نبوده است )پاتنکا و همکاران، 

دارد، با این وجود وی اثر معنی  ( که روی روغن سویا و چربی طیور آزمایش کرده بود مشابهت2006)

داری روی عملکرد هفت روزگی مشاهده کرد. اثر نوع چربی روی راندمان غذا می تواند در ارتباط با درجه 

( گزارش کرده اند که قابلیت هضم 1996اشباعیت باشد چون بعضی از محققین مثل زولیش و همکاران )

بد. که این نظریه مورد تائید محققین دیگر هم قرار چربی با افزایش درجه اشباعیت آن افزایش می یا

(.  مطالعات نشان داده اند که غنی سازی گوشت جوجه ها با 2010گرفته است )چاشنی دل و همکاران، 

اسیدهای چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه، از طریق اضافه کردن چربی های  خاص به جیره، 

 (.1999فرر و همکاران،  -شد  )لوپزعملکرد جوجه ها را نیز بهبود می بخ
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 اثر چربی روی چربی محوطه بطنی -1-3-5

موفقیت در تولید گوشت جوجه گوشتی وابسته به بهبود رشد و تولید الشه و به طور عمده بوسیله         

(. این بحث 2004افزایش دادن نسبت سینه و کاهش دادن چربی بطنی است ) زره داران و همکاران، 

شنی دل و وجود دارد که محتوای چربی الشه جوجه گوشتی وابسته به نوع اسید چرب جیره است )چا

(. این مسئله با تغذیه جوجه های گوشتی  با جیره های حاوی سطوح باالیی از 2010همکاران، 

PUFAs1 یا SFA2  3و یاMUSA  برای کاهش توده چربی بطنی تغذیه گزارش شده است )چاشنی دل و

(. مطالعات انجام گرفته هم روی طیور و هم روی پستانداران اثر ممانعت کننده اسیدهای 2010همکاران، 

؛ سانز و 1991چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه را در سنتز بافت چربی نشان داده اند )نتامبی، 

(. این نتایج شاید نشان دهد که چرا اسیدهای چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه 2000همکاران، 

 2001(. کرسپو و استیو گارسیا ) 2008ذخیره سازی چربی بطنی را کاهش می دهد )پانتنکا و همکاران، 

 n-3( یک تنزل در ذخیره چربی محوطه بطنی در پرنده هایی که با روغن بذر کتان که منبعی از 2002و 

است در مقایسه با پرنده هایی که با پیه گاو )منبع اسید چرب اشباع( تغذیه شده بودند گزارش داده اند 

 (.2008)پاتنکا و همکاران، 

 42 -28( نشان دادند که افزایش سطوح روغن سویا در روزهای 2007نایب پور و همکاران )           

( زمانی که روغن 2010چربی بطنی می شود. چاشنی دل و همکاران ) باعث یک افزایش معنی داری در

استفاده کردند یک کاهش در ساخت لیپید را مشاهده  %5/4و  %3، %5/1ماهی کیلکا را در سطوح صفر، 

روغن ماهی تغذیه شده بودند درصد چربی محوطه بطنی و وزن الشه  %5/4نمودند، پرنده هایی که با 

( 2005( و کورتیناز )1999فرر )-یه تیمارها داشتند. این نتایج با یافته های لوپزپایین تری نسبت به بق

 مشابهت دارد. 

                                                            
Polyunsaturated fatty acids1 

2 Saturated fatty acid 

Monounsaturated fatty acid 3 
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روغن ماهی غنی ازاسیدهای چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه است و این مسئله بیانگر این          

هش می دهند )چاشنی مسئله است که اسیدهای چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه سنتز چربی را کا

 (.2010دل و همکاران، 

بعضی گزارش ها وجود دارد که بیان ژن بعضی از آنزیم های کبدی دخیل در متابولیسم گلوکز و           

فسفات دهیدوژناز، سیترات لیاز، استیل  6بیوسنتز اسید چرب شامل گلوکو کیناز، پیروات کیناز، گلوکز 

CoA ب، استرول کربوکسیالز، سنتتاز اسید چرCoA  ،5D  6دی سچوراز وD  دی سچوراز توسط

 (. 1997تنظیم می گردد )ایکدا و همکاران،  n-3 اسیدهای چرب 

 

 اثر چربی روی خصوصیات و تولید الشه جوجه های گوشتی -1-3-6

تحقیقات نشان داده اند که تولید گوشت ران و سینه همبستگی باالیی با تولید الشه دارد. نایب           

درصد روغن سویا نشان دادند که با افزایش روغن سویا  6یا  4، 2(  با تغذیه صفر، 2007پور و همکاران )

د الشه غیر معنی دار بود. % تفاوت تولی 6و %4درصد الشه و ران و سینه افزایش می یابد ولی بین 

درصد روغن ماهی مشاهده  5/4یا  3، 5/1( با تغذیه سطوح صفر، 2010همچنین چاشنی دل و همکاران )

پایین ترین درصد ران و وزن  %5/4نمودند که تیمار کنترل بهترین درصد ران به وزن الشه را داشتند و 

( درصد سینه در 2006آلپارسالن و اوزدوغان )داشت. بنا بر گزارش  %3و %5/1الشه را نسبت به تیمار 

سطوح مختلف روغن ماهی تفاوت معنی داری نداشت. همچنین نسبت الشه، پیش معده، پانکراس، 

طحال، قلب و چربی محوطه بطنی  به وزن زنده توسط جیره های مختلف تحت تاثیر قرار نگرفته بودند. با 

روغن ماهی برای جوجه های گوشتی افزایش معنی  %4ز  این وجود در تحقیق دیگری در زمان استفاده ا

داری در  اوزان ران، سینه، کبد و روده کوچک به صورت درصدی از وزن زنده گزارش شد )نویدشاد، 

2009. ) 
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Abstract: 

   This research was carried out to study the effect of n-3 and n-6 fatty acids on the 

performance traits, carcass characteristics, small intestine morphology of broiler 

chickens.  Three hundred day old chicks (ROSS 308) used in a completely randomized 

design with 5 treatment and 4 replications each.  The dietary treatment were: 1- 

control diets, free of fat, 2- diet containing 7% soybean oil, 3- diet containing 7% fish 

oil, 4- diet containing 3.5% soybean oil + 3.5% fish oil and 5- diet containing up to 10% 

palm oil. All the experimental diets except of control diets were isocaloric and 

isonitrogenous and were fed ad libitum. At end of experiment 2 birds from each 

replicate were killed. The results showed that inclusion of 7% fish oil in diet 

significantly reduced the weight gain. This dose of fish oil increased the thigh tissue 

ether extract but did not affect the breast ether extract. In this research, the chickens 

fed diets containing fish oil, had a lower villi hight and crypt depth and higher goblet 

cell number in compare to control group. 
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