
  مشخصات  و  گوشتی مرغ عملکرد در  کتان دانه  روغن و انار دانه  روغن غذایی  تاثیر

 : گوشت  چرب  اسیدهای

  و ذبح  رشد،ارزش عملکرد  در کتان  دانه  روغن و  انار دانه  روغن غذایی چکیده؛تاثیر

  چهار هر مجموع در.  شد بررسی گوشتی مرغ سینه  لیپیدهای  چرب اسیدهای مشخصات

  تغذیه تیمار  هشت  در تصادفی طور بهRoss توسط گوشتی مرغ ۳۰۸ میان در روز صد

  با  پرندگان زندگی  از روز ۴۲ الی ۲۲  بین. گرفتند قرار زمان هر در تکرار بار  ۵ با

, 1.0, 0.5, 0.0:شدند تغذیه pso چهارساعت با  دهندهپرورش  نوع  از غذایی  رژیم یک

  غذایی رژیم با رابطه در%. 0.0,2.0: او اسپی  هرسطح درLo از دوسطح و 1.5%

  یافته افزایش گوشتی های  جوجه pso غذایی  های رژیم در  سود به تغذیه نسبت   psoغیر

  بیشتر  ماندگاری به منجر pso غذایی رژیم  افزودن درصد  نیم و  یک  با  درمان. است

  رژیم در pso مقدار افزایش. شد pso  سطوح سایر با مقایسه در شکم  دور  چربی درصد

.  میشود  سینه لیپیدهای در لینولئیک اسید ایزومرهای رسوب تدریجی   افزایش باعث  غذایی

  اشباع  چرب اسید سهم  که حالی در نداشت، تفاوتی  سینه  چربی  در  اشباع چرب  اسید سهم

  رژیم با مقایسه در. است  یافته  کاهش نشده  اشباع چرب اسید سهم و  یافته افزایش نشده

  داد، افزایش را کل pufa توجهی قابل طور به  افزودنی Lo  درصد دو ،Lo  غیر های

  گرفته نتیجه .  است یافته  بهبود  بافت این در n-6/n-3و یافته   کاهش و mufa کل ثبت این

  از توجهی قابل نتایج pso با  ترکیب در  غذایی رژیم با گوشتی  های جوجه  تغذیه شود،می

  ها  چربی این faمشخصات  در را مطلوبی تغییرات و  سینه های چربی cla ایزومرهای

 .  شود  تعدیل Lo افزودن  با  تواند می این  بر عالوه  که کند می ایجاد

 :مقدمه

  منشاء با  غذایی   محصوالت کیفیت و ترکیب بهبود  برای تغذیه های استراتژی از استفاده

  این. است ظاهرشده انسان تغذیه  و غذایی  علوم, حیوانات علوم   با رابطه در اخیرا   حیوانی

 گرفته قرار استفاده مورد   محصول   عملکرد  تغییر برای موثری  طور به  جدید رویکرد

   لینولئیک اسید با گوشتی  مرغ مثال،تغذیه عنوان به(.  سالمتی مثال عنوان به) است

  سالمتی مزایای قبال   که ،(وهندسیموقعیتی  ایزومرهای cla;9c,12c-c18:2n-6)مزدوج

.  است cla از غنی گوشتی مرغ آوردن  دست به  برای موثر روش  یک است، شده تایید آن

  با  مقایسه در آنها شده  اشباع چرب اسیدهای محتوای باافزایش cla مکملهای, حال این  با

  لیپیدهای  چرب  اسیدهای ترکیب بر  اشباع، غیر و نشده  اشباع  چرب  اسیدهای هزینه

  غذایی  های رژیم  با  گوشتی های این،جوجه بر  عالوه گذارند می منفی تاثیر عضالنی

  جوجه  تغذیه این  بر عالوه.  گذارندمی نمایش  به  را ای شده مختل رشد عملکردcla مکمل

  شدcla ایزومرهای سطح خطی افزایش  به منجر تنها   نه claافزایشی سطح با گوشتی های

  n-6/n-3نسبت نتیجه  در. داشت  نقش اسید آلینولئیک سطح کاهش در همچنین بلکه



  حاکی اخیر های گزارش. یابد  می افزایش نامطلوبی   طور به نشده  اشباع  چرب  اسیدهای

.  است گیاه مختلف  های بذر در  موجود مزدوج  لینولئیک اسید باالی  بیولوژیکی فعالیت از

  اسید،کاتالپیک آالئوسیتریک:است  شده یافت  طبیعت  در  clnaایزومر ۵ حداقل

  دارای clnaایزومرهای که است شده داده  نشان. اسید  اسید،پونیکیک اسید،جاکاریک

  آزمایشگاهی و حیوانی مطالعات  اساس بر عمدتا   که هستند  سالمتی وضعیت  چندین

  شد  بیان.  شودمی  یافت زیاد مقدار به  انار هسته روغن در اسید پونیکیک.هستند 

.  شودمی  پاتوژن بدون هایدرموش   انسولین و لپتین  وبدن  وزن  کاهش باعثpsoکه

  و  بخشدمی  بهبود را گلوکز تحمل غذایی  رژیم  در psoمکمل که شد مشاهده همچنین

  کردن محدود با  که داد  نشان  همچنین pso. کندمی  سرکوب را چاقی به مربوط التهاب

  در  التهابی ضد و  اکسیدانی آنتی هایفعالیت لیپید، پراکسیداسیون و  نوتروفیل سازیفعال

.   کندمی  کمک اپیدرم بافت بازسازی  به  که است شده گزارش و  دهدمی  نشان   بدن داخل

  انسانی تومور سلول روی  بر سیتوتوکسیک اثر دارای همچنین psoاز اسید پونیکیک

  و  رشد تکثیر، و  کند سرکوب را پوست و بزرگ  روده تواندمی  این. است شده کشت

  هایموش  در.  کند سرکوب را  انسان  سینه  و پروستات  سرطانی هایسلول حمله

  از برخی که اندداده  نشان انسانی مطالعات و  صحرایی آزمایشگاهی،موشهای

  بسیاری در  سالمتی کننده تقویت اثرات  که شود  تبدیلcla به  است ممکن clnaایزومرهای

  که هاییدرموش cla به clna تبدیل. است شده گزارش و توصیف  بهتر قبلی مطالعات از

  و صحرایی  ها،موشهایموش  در همچنین شود،می  انجام میشوند تغذیه   بااسیدژاکاریک

  به  مربوط الذکر فوق اثرات به توجه با.  کنندمی  تغذیه  اسیدپونیکیک  از که انسانهایی

  انسان مصرف  برای cla و clnaاز غنی محصوالت مزدوج،تهیه چرب اسیدهای سالمت

 مختلف  هایبافت  در  پونیکیک اسید اختالط ،احتمال حال این با . رسدمی  نظر به مطلوب

 . است نشده قطعی طور به  هنوز  حیوانی

  رود یم انتظار وpso با ییغذا  میرژ مکمل ییغذا میرژcla مورد مانند  است، ممکن

 n-6سطح شیافزا به  منجر که شود  لیتبد   یگوشت یها درجوجهcla به  کیک یپون دیاس

pufa نسبت وخامت جهیدرنت   و یگوشت  بافت  یهای چرب  درn-6/n-3 pufa از. شود یم 

  ala از یخوب منبع کتان یدانه  روغن که داد  نشان  یقبل مطالعات ج ینتا گر،ید طرف 

  در و  n-3چرب یدهایاس با وریط گوشت یسازی غن  در یخوب  به  آن از توانی م و است

  طور به  دوم مورد . کرد استفاده pufa n-3بهn-6  مطلوب نسبت آوردن دست به  جهینت

  نیبنابرا.  شد دییتا  ییغذا میرژ درصد  ۵.۵  تا  ۱.۲۵ نی بLo مکمل زانیم یبرا واضح

  و  کی کیپون د یاس یزومرها یا با وری ط ی ساز یغن امکان نییتع مطالعه نیا از ،هدف 

  که بود ی گوشت ی ها مرغ خوراک به کلزا روغن نهیهز  باLo و psoافزودن با  claدیاس

 . شود  گوشت در n-6/n-3 pufaنسبت بهبود   باعث تواند یم

 



 : روشها و مواد

 

 : ه یتغذ و  مسکن پرندگان 

  انجام سی بال در  واناتیح  دیتول یمل قاتیتحق  موسسه یشگاه یآزما ستگاهیا در  شیآزما نیا

  در وانات ی ح شی آزما یبرا ۲ یمحل اخالق تهیکم توسط یشیآزما ی ها ه یرو همه. شد

  نسبت) دار پر دار  تیجنس کروزهی یها جوجه ۴۰۰. شد دییتا و یبررس کراکوف 

  حرارت با  یا یباتر یها کش جوجه  درROSS 308  یتجار  یسو کی از(1:1 تیجنس

  حفظ گرادیسانت درجه ۳۲ در پنج  تا کی  روز از ساختمان داخل ی دما. گرفتند قرار یبرق

 گرادی سانت درجه  ۲۲  به ج یتدر به(یزندگ از روز ۴۲) پرورش انی پا  تا  سپس و شد

  را روز در یک یتار ساعت  ۶ و  نور ساعت ۱۸  بود قرار ییروشنا چرخه. ابدیی م کاهش

  شدند م یتقس ماده و نر برابر  تعداد  با گروه هشت  به یتصادف  طور به ها جوجه. کند نیتام

  در.  بود ماده۵نرو ۵ شامل شده تکرار هرقفس و داشت  وجود تکرار ۵هرگروه یبرا.

  میرژ به  آزاد یدسترس آنها به ( ۲۱  تا ۱  روز از) پرندگان همه ی  شیآزما شی پ مرحله نیح

 روز ۴۲ تا  ۲۲ از. شد داده  ایسو کنجاله و گندم ذرت  اساس بر ماش بر یمبتن  ییغذا

  کردند افتیدر  دهنده پرورش  نوع از ییغذا میرژ ی شیآزما طور به  پرندگان یزندگ

 شامل کلزا روغن نهی هز با  کتان دانه  روغن و  انار دانه  روغن آن در که( ۱ جدول)

  دو افزودن بدون ای ، psoاز شده یبند   درجه سطح چهار شامل ییغذا درمان  ۸. شدند

  در ی درمان ی ها م یرژ چرب یدهایاس مشخصات (. ۲ جدول) شد ش یآزما Loدرصد

  شده ییشناسا  چرب یدها یاس مجموع از ی درصد عنوان  به) است شده آورده سه جدول

 (.لیتحل و ه یتجز توسط

 

 : محاسبات و  یریگ نمونه  یریگ اندازه 

  و  ۲۱ یروزها در تکرار  قفس در هی تغذ از تیمحروم ساعت  ۴ از پس ها  جوجه وزن

 مقدار و شد محاسبه ۴۲_ ۲۲ پرورش  دوره یبرا  بدن وزن  شیافزا. بود یزندگ  ۴۲

  ندهینما  پنج ،یزندگ روز ۴۲در.  شد یریگاندازه  غذا لیتبد ب یضر محاسبه یبرا خوراک

  وزن  غذا از تی محروم ساعت ۱۲  از بعد و  شدند انتخاب  ماریت  هر از زن پنج و نر

  نی ب از و  شدند ذبح رحم  دهانه یرفتگ در اثر در  شدند، مبهوت سپس پرندگان. شدند

  نه یس عضالت شکم، یچرب. شد برداشته پاها  و سر رفتند، نیب از شدند، کنده الشه . رفتند

  هیتخل الشه توده   نسبت عنوان به  الشه عملکرد  شد وزن  و  دهیبر  قلب و سنگدان  کبد، پا، و

  و ماژور س یپکتورال)   نهیس عضالت  از ییها نمونه .  شد محاسبه  زنده بدن وزن  به شده

( گرادیسانت  درجه ۲۵) منجمد صورت  به  نر یها  مرغ تمام الشه از( نوریم  سیپکتورال

 . شدند رهیذخ  چرب یدهایاس مشخصات  لیتحل و  هیتجز یبرا



 

 : ی لیتحل یها  روش 

  وfolch روش به توجه   با گوشت یهانمونه  و  ییغذا  ی ها می رژ در ها یچرب کل

  یلیم می ن در( گرادی سانت درجه ۷۵  یدما در  قهیدق  ۱۰) آنها . شد استخراج همکاران

  ۱۴  در( گرادیسانت درجه  ۷۵ قهیدق  ۱۰) شده لیمت سپس و شدند صابون kohتریل

  کی در  و هگزان با  چرب دیاس  لیمت یاسترها  سرانجام،. متانول در bf3درصد

  ذوب سی لیس یرگیمو  ستون به مجهز shimadzu 2010یگاز کروماتوگراف 

  با  آنها  ماندن زمان سهیمقا با چرب دیاس لیمت  یاسترها. قرارگرفتند rtx2330شده

  چیآلدر-گمایس از شده یداریخر یاستانداردها با مطابق یهندس  و ی تیموقع یزومرهایا

  ک یکیپون   دیاس  وcla مرجع یاستانداردها.شدند ییشناسا( متحده االتی،اmoس،ی لوئ سنت)

 تکرار قفس  یآمار لیتحل. آمد دست به(  مالمو،سوئد)larodan fine chemicals abاز

  واحد  منفرد پرندگان  و( n=5)رشد عملکرد یها  شاخص یبرا  شیآزما واحد عنوان به

  و ( جنس دو هر نفر، ۱۰) الشه مشخصه ی ها داده یآمار لیتحل و  هیتجز  یبرا یتجرب

  بسته  با  جینتا   همه یآمار یابیارز. بودند(نرم  نفر ۵) چرب یدهایاس مشخصات

10.0®statistica آنها تعامالت و  ییغذا  ی ها درمان  یاصل اثرات. است  شده انجام  

  ریتأث کشتار، از پس یرهایمتغ لیتحل و  هیتجز  هنگام. شد  نیی تع دوطرفه  anovaتوسط

  ج ینتا ن یا رایز بود ممکن ریغ امر نی ا دیتول  یها  داده  یبرا.شد گنجانده مدل در  تیجنس

  اثر نی انگیم نیب اختالف  بود 1.0 از کمتر fیهاآزمون احتمال مقدار اگر.بود  قفس لهیوس

 . شد نییتع p<0.01یدار یمعن سطح و شد نییتع دانکن ی بیتعق  آزمون با یاصل

 : جی نتا

 : کشتار از پس  رشد و عملکرد  یها شاخص

  از روز ۲۱) ش یآزما دوره شروع از قبل مختلط جنس  ی ها مرغ بدن  وزن نی انگیم

  بدن  وزن شیافزا( روز ۴۲ تا ۲۲)  شیآزما مرحله یط. بود گرم۶+_۶۰۲( یزندگ

  نداشت یتفاوت  انار دانه روغن  شی افزا با  شوندی م هیتغذ  یی غذا رهیج با که یپرندگان 

  درصد ۱.۵  و ۱.۰ ۰.۵ یهاگروه  در خوراک لیتبد نسبت وجود،  نیا با (. ۴ جدول)

psoبدون   ییغذا  یها م یرژ که ییها  گروه با  رابطه درpso  بهتر شوند، یم  هیتغذ  

 . ندارد  وجود fcr وbwgبرLo ییغذا  میرژ از یتوجه  قابل ریتاث  چیه. بود

  ی گوشت یها جوجه  الشه  یهایژگیو بر یی غذا  میرژ و از psoیریتاث  چی،ه یکل طور به

  قلب و  ،سنگدان کبد ینسب وزن  و پا  و  پستان عضالت  ،نسبت الشه عملکرد نشد؛ افتی

  ی ها جوجه  در شکم  یچرب درصد استثنا  تنها(.  ۵ جدول) نبود متفاوت  ها گروه در

  گروه با سه یمقا در  بود باالترpso درصد   مین  و  کی  افزودن با ییغذا  میرژ با یگوشت



 رسوب رفت،ی م انتظار که همانطور. داشتند pso%0.5 یمحتوا با  ییغذا می رژ که ییها

  چ یه. بود شتریب  نر یهامرغ  به نسبت یتوجه قابل طور به ها ماده در  یشکم یچرب

 . شد  ییشناسا ذبح ات یخصوص و  ندارد وجود رشد  عملکرد در ی توجه قابل تعامل

 

 : نهی س عضالت ی دهای پیل  چرب یدهایاس مشخصات

  لیمت کل از یدرصد  عنوان به ،که نر  یها مرغ نه یس عضالت  چرب یدهایاس  باتیترک

  طور به  ییغذا می رژ در psoغلظت  شیافزا با شوندی م  انیب  چرب یدهای اس یها استر

  شیافزا باعث یی غذا  میرژ در psoری مقاد شیافزا(. ۵ جدول) کردند رییتغ ی توجه قابل

.  نشد افتیدی اس کیک یپون اما شود،یم یعضالن ی دهای پیدرل  claیزومرها یا رسوب ی جیتدر

  سهم . نداشت وجود  اشباع چرب ی دهایاس سطح در  مارهایت  نی ب یآمار اختالف  چیه

pufaدر  بود ترن یی پا نشده اشباع چرب یدهای اس سهم و  بود باالتر یتوجه  قابل طور به  

  با  سهیمقا در ردیگیم قرار درمان تحت% 1.5و1.0 در  psoبا که یگوشت  یها مرغ

  و است  افتهی  کاهش دیاس  کیاولئpufaانیدرم%.0.5و 0.0ییغذا  میرژ سطوح ریسا

  که یافت،درحالی ش یافزا یشیآزما یمارهایت درتمام   دیاس ک ییکوساپنتائنو یا pufa  انیدرم

  یهاجوجه  دربافت یتوجه طورقابلبه  د ی اس کیدوکوزاهگزانوئ   دوی اس کی دونیآراش سطح

٪  ۰.۵و۰.۰ یبامحتو  ییغذا  میبررژ عالوه  pso٪۱.۵و ۱.۰با  ییغذام یبارژ یگوشت

psoاو ال ریغ یهام یبارژ سه یدرمقا .افتی شیافزا  ،  Lo 2.0%طورقابل.به درخوراک  

  راتییتغ  نیا .شودی م نهیس درعضالتmufaکل ونسبتpufaکل شیافزا باعث  یتوجه

  یدناش ی اس کیاولئ  یمحتو وازسقوط dhaو ala و epaرسوب  شیازافزا عمدتا

  n-6/n-3 pufaنسبت گوشت دربافتn-3  چرب یدهایباالتراس  سطح.شودیم

  که یی هاجوجه  یبراn-3 pufa بهn-6  نسبت   نیانگ یدرم یدارمعنا  اختالف .دیرابهبودبخش 

  اثرات نیب حال،تعاملن یباا. نشد شدند،مشاهده هیتغذ psoباافزودن  ییغذا  یهاره یباج

  میرژpso%1.5 هیدرموردتغذ n-6/n-3 pufaدرنسبت  یبهبودآشکارLo و psoیاصل

  یدهایاس درسطحLo×pso یتوجه قابل  انفعاالت  و فعل.داد نشان Lo با شدهی غن  ییغذا

  ییغذام یبارژ  یگوشت یهادرجوجه cla یزومرهای،ایعن ی.شد مشاهده جداگانه چرب

  هیتغذpso با  فقط که ییهاباجوجه   سهیدرمقا  Loوpso  همزمان  باافزودن

  Loباpso  هیدرمقابل،تغذ. شدند گنجانده پستان یهای درچرب  یکمتر ییشوند،باکارایم

  به نسبت گوشت  یدها یپ یدرل epaو dha از باالتر  یتوجه  قابل اختالط منجربه شده اضافه

 (. ۶جدول)شد جداگانه یهامکمل عنوان به  Loا ی psoهیتغذ

 :یبررس



  شده  هیتغذ  یگوشت  یهاجوجه  بدن  وزن  شیدرافزا یمعنادار حاضرتفاوت درمطالعه

  وهمکاران  انینکوئ  را جینتا   نیا.وجودندارد شده  انتخاب ییغذا درسطوح انار دانهباروغن 

  قابل راتییتغ درهرروزpso ۱-لوگرمیک.گرمی لیم ۶۰۰تا۲۰۰که  افتندیدر. کنندیدمیی تا

  یی غذا  می رژ در که دادندنشان  وهمکاران  وانی. جادنکردیا یابت ید  یهاموش  دروزن  یتوجه

  شدند،به هیتغذ  هفته شش مدت  به که  ییزومرها یا دکونژوگهی اس کیی نولی ل٪۱.۰یحاو

  گزارش وهمکاران ن یدرمقابل،چ.گذاردیرنمیتاث  هاموش  بدن برتوده  یتوجه طورقابل

  رشدموش شیافزا باعث که است ییغذا  عامل  کی مزدوج  کینولئ ی دلیاس کردندکه

  میها،رژموش oletfخونی چرب شی،افزایچاق درباره وهمکاران آرائو درمطالعه. شودیم

  یچرب  ازبافت نه دشد،امایسف  یچرب یهابافت  وزن  کاهش باعثpsoیی غذا

  توسط لیتبد نسبت  رابا درخوراک یتوجه مابهبودقابل مطالعه.یدشکمیسف

  ییکارا که افتندیدر وهمکارانszymczykدرمقابل.است داده نشان راpsoیی غذامیرژ

  شوندکاهش ی م  هیتغذ  ییغذاره یباج  که ییهادرجوجه claسطح شیباافزا خوراک لیتبد 

  روزه ۴۲تا۲۲بررشد  کتان دانه روغن  که میادکرده ییتا مطالعه ن یدرا.ابدییم

  ای  ذرت روغن  ین یگزیجا  مشابه اثرات. است نداشته   یریتاث هاآن یهاوعملکردالشه جوجه 

  و وهمکاران  وکرسپو همکاران ون ی چ توسط  مرغ ییغذا یهام یرژ درLo با  ایسو

  پانسمان  زانیدرم ی تفاوت  چیه وهمکاران ی ن،جانکسوکیبرا عالوه.شد  گزارش ایاستوگارس

 یهاباروغن   ییغذا  یهامیازرژ که یی هادربوقلمون ،راننه ی س وعملکردنکردند  مشاهده

 . شد کردند،مشاهدهیم هیتغذ ابذرکتانی ا،کلزایسو

  که ییهامرغ  نهیس عضالت  یدهایپی درل موجود ک یکیدپون یحاضراس درمطالعه

  که ینشد،درحالداده  صیکنند،تشخ ی م هیتغذ  شده افزوده psoبا ییغذامیازرژ

  psoریغ  یهاباگروه  سه یدرمقا باالتر  دوز به  وابسته یتوجه  قابل سطحclaیزومرهایا

  نیا  توسط آمده دستبه   یهاداده.دارد  گرمطابقتید یهاباگزارش  هاافته ی  نی ا.بود

  اما شودی م جذب یآرام به  موش روده در  دیاس ک یکیپون   که دهدی م نشان سندگان ینو

  لیتبد9c,11t-c18:2n-6به ومغزهی،کلیکبد،چرب مثل مختلف  یهادربافت  تواند یم

  و باشد  شده قرمزگنجانده یهاگلبول ودرپالسما  تواندی دمیاس ک یکیپون   نیبرا  عالوه.شود

  دی اس کیک یپون که افتند یدر  سندگانینو نی ا.شود زهیمتابولclaبه یتاحد  دربدن

  کی کیدپونیاس گرم۳با مکمل بعدازمصرف  قرمزدرانسان  یهاگلبول ی درپالسماوغشا

-9c,11t-c18:2nنسبت.است شده دهیروز،گنجان ۲۸مدت  به روز درطول

  لیتبدin vivoسمیدرمکان. افتی  شیافزا٪۰.۱۷و ۰.۲۳بی ترت بهrbcmدرپالسماو6

  ی زومرهایا دهدکهی م نشان ازمطالعات یبرخ. ستین  روشنclaبه  دیاس  کیکی پون

-9c,11t-c18:2nبه۱۳∆اشباع واکنش قیازطر است  ممکن کونژوگه کینولئیدلیاس

  انسان و وانات ی درح۱۳∆ اشباع واکنش  که یمیحال،آنز ن یباا. شوند لیتبد6

  نی کوتین فسفات  به  وابسته می آنز کی شنهادشدکه یپ.استنشده  کندهنوزمشخصیزمیراکاتال



  که یمیآنز ا یدهدی م صیراتشخclna که داستی جد  یمیآنز که دی نوکلئوتید  نی دآدنیآم

  ودرموش  را۱۳∆ اشباع واکنش نیا  تواندی م است فعالb4نی لکوتر اکنندهیاح ریدرمس

 . دهد  انجام ییصحرا موش

  اشباع چرب یدهایبراس  ییغذا میرژ Loوpsoاز یتوجه  رقابلیتاث چیحاضره مطالعه

 لیاسی تر سرم  درpsoیبرا یمشابه اثرات.نداد  نشان  هامرغدرگوشت   شده رسوب

  شده گزارش وهمکارانkohno وaroeتوسط  هادرکبدموش   وoletfیهادرموش سرولیگل

  ای سو باروغن  سهیدرمقا که  دادند  نشان وهمکاران یدرمقابل،جانکوفسک .است

 ازطرف .شودی م بوقلمون نهیس درعضالتsfaسطح کاهش باعثLoزانی،مییغذامیرژ

  را درگوشتsfaینسب نسبت یتوجه طورقابلبه   یگوشت یهامرغ بهclaگر،غذادادنید

 لیدلبه  نه یس درعضالت نشده اشباع چرب یدهایاس ها،سهمش یدرآزما. دهدیم شیافزا

  مورد در  یمشابه جینتا . ابندیی م کاهش یتوجه طورقابلبه   ییغذام یرژ درLoوpsoوجود 

  یوبرا اندشده  ه یتغذcamelia sativaباروغن ییغذا  یهاره یباج که ییهاجوجه 

 گزارش اندشده  هیبذرتغذ روغن بامکمل یی غذا  یها  میرژ از که ییهابوقلمون 

  psoزانیازم یی غذام یرژclnaایcla زانیم که دادند  نشان وهمکاران  کهنو.استشده

  کاهش یتوجه طورقابلبه   نه ،امایکم درکبدموش دیاسک یاولئ

  کاهش باعث claبا مرغ هیتغذ که  دادند  نشان همکاران وszymczykنیهمچن .ابدییم

  دویاس ک یاولئ توجه  قابل اد،کاهشیز احتمال شودبهی م  گوشت یهای درچرب  mufaزانیم

  مربوط فوق شیدرآزما شده مشاهده مرغ  نهیس  درعضالت دی اس کی استئار سهم شیافزا

  لیتبد مسئول که یمی،آنزdesaturase-9∆تی برفعال یاثرمهار.بود claوpufa n-3به

  دانه روغن که می شد متوجه  فوق شی درآزما.درکبداست دی اس کی اولئ به  دیاس  کیاستئار

  جینتا  نیا .دهدی م شیافزا نهیس درعضالت راpufa n-3رسوب  یتوجه  طورقابلبه  کتان

-orczewskaو pietrasنیهمچن.کندیدمییراتا هاوبوقلمون  هادرجوجه   آمده دستبه

dudek  روغن که افتندیدر camelia sativaعنوانبه  ی گوشت ییغذا یهامیرژ در که  

  مطالعه.شودی م نهی س درعضلهepa وdha سطح  شیافزا به منجر شودیم استفادهala منبع

  هیباتغذ هامرغ  نهی س یدهایپ یدرلdha  وepa غلظت که استداده  نشان   نیحاضرهمچن

  یی توانا هاجوجه  که است لیدل نیا  به  احتماال ده یپد نی ا.ابدیی م شیافزا دیاس  کیکی پون

  اشباع وسته یطورپبه  ،شاملepa بهala  ییغذا  میرژ از یکم قسمت  لیتبد رمعمولیغ

  لیتبدdhaبه epa متعاقبا،.دارند را۵∆شدن واشباع یاره یزنج طول شی،افزا۶∆شدن

  شده هیتغذ یهادرجوجه  ی توجه لیطورقا بهpufa n-3 حاضر،سطح درمطالعه. شودیم

  با  ما جینتا . است افتهی بهبود ی توجه طورقابلبه pufa n-6/n-3  نسبت و  افتهی  شیافزاLoبا

  با  که ییهادرجوجه   و شوند یم  هیتغذ Loبا که ییهادربوقلمون   شده مشاهده جی نتا

 . دارد  مطابقت شوند،یم  هیتغذ  camelia sativa روغن مکمل یی غذامیرژ



 

 :یریگجه ینت

  ی توجه قابل بیترک به  منجر یگوشت یهاجوجه  به اناردانه   روغن هیتغذ

  راتییتغ و  شده لیتبد  نهیس  گوشت یدهایپی ل به مزدوج  دیاسک ینولئیل ی زومرهایا.شودیم

  گوشت دیتول  صفات  ها،حفظی چرب نیا ی دیاس ازمشخصات.کندی م جاد یا  یدرچرب یمطلوب

  یدهایاس بهبود  باعث تواندی م نیا بر عالوه psoییغذا می رژ ننیل  روغن یهامکمل.است

 . شود مرغ نهیس  یهای درچرب n-6/n-3هیچندال  نشده  اشباع چرب


