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اهمیت استفاده از چربيها در جیرهی طیور
چربيها منبع متراكمي از انرژي هستند و بنابراین تغييرات نسبتا كم مقدار آنها در جيره اثرات معنيداري بر انرژي متابوليسمي جيره دارد .استفاده از چربيهاي
حيواني به علت این كه باعث كپكي شدن جيره ميشوند و همچنين به دليل وجود اشكال به هنگام مخلوط كردن چربي با سایر مواد ميشود ،كاربرد چنداني
ندارند .چربيهاي گياهي عالوه بر دارا بودن انرژي ،مقدار كافي از اسيد لينولئيك مورد نياز مرغ را تأمين ميكنند .این چربيها به علت وجود اسيدهاي چرب
غيراشباع سریعتر فاسد ميگردند .چربيهاي حيواني یا روغنهاي گياهي را ميتوان به عنوان یك منبع انرژي تا حداكثر  6درصد استفاده نمود .باالتر از این
سطح به سختي مي توان كيفيت پلت را حفظ كرده یا خوراك چسبناك را در زماني كه هنوز به شكل پلت در نيامده است ،به شكل مكانيكي جدا ساخت.

صرف نظر از مالحظات اقتصادي و تغذیهاي ،به منظور تأمين مقدار كافي اسيد لينولئيك ،بهبود خوشخوراكي و كاهش گرد و خاك ،تمامي جيرهها حداقل 1
درصد چربي نياز دارند .چربيهاي مورد استفاده معموال حاوي برخي مواد غير چربي هستند كه معموال رطوبت ،ناخالصي و مواد غير قابل صابوني شدن

1

( )M.I.Uناميده ميشود .به دليل این كه ناخالصيها فاقد انرژي و یا داراي انرژي ناچيزي هستند به عنوان رقيق كننده عمل ميكنند .ارزش تغذیهاي چربيها
ميتواند به وسيلهي فساد اكسيداتيوكه قبل یا بعد از آمادهسازي جيره اتفاق ميافتد ،تحت تأثير قرار گيرد.

)1. Moisture , Impurities and unsaponifiables (M.I.U

افزودن چربي به خوراك روزانه باعث ميشود جذب ویتامينهاي محلول در چربي بهتر صورت گيرد ،حالت پودر شدگي جيره كاهش یابد و جيرهي غذایي
خوش خوراكتر شود .عالوه بر این ،افزودن چربي باعث ميشود سرعت عبور غذا در دستگاه گوارش كاهش یابد كه این خود به جذب بهتر تمام مواد
مغذي موجود در خوراك كمك ميكند .همچنين چربيها به دليل كاهش ميزان اصطكاك ،باعث افزایش طول عمر دستگاه پلتزن ميشوند ،ضمن این كه
ميزان گرد و غباري بودن خوراك را كاهش ميدهند .گذشته از این ،چربيها اثر دیناميك ویژه دارند .به این معني كه وقتي چربيها ،پروتئينها یا كربوهيدراتها
به تنهایي مصرف ميشوند ،حرارت توليد شده در هنگام سوخت و ساز چربيها حداقل و در هنگام متابوليسم پروتئينها حداكثر است .به همين دليل توصيه
ميشود كه در تابستان قسمتي از انرژي خوراك از طریق چربيها تأمين شود تا بتوان گرماي ناشي از مصرف خوراك را كاهش داد .بنابراین بهتر است كه
در تابستان براي كاهش تنش گرمایي مصرف پروتئينها را كاهش داده ،براي جبران كمبود آن از اسيدهاي آمينه سنتتيك و به عنوان منبع انرژي از مقادیر
بيشتري چربي استفاده شود.

انرژی چربيها
چربيها در مقایسه با دانهها حدود  2تا  3برابر انرژي قابل سوخت و ساز بيشتري دارند .ميزان انرژي چربيها كه با انرژي متابوليسمي ( 1)MEیا انرژي قابل
سوخت و ساز بيان ميشود تحت تاثير دو عامل اصلي قابليت هضم و قابليت جذب ميباشد .بنابراین ،قابليت هضم و جذب باالتر به معني انرژي بيشتر

1. Metabolizable energy

است .كتلز و همكاران ( )1401نتيجه گرفتند كه قابليت هضم چربيها تحت تاثير مقدار و طول اسيدهاي چرب اشباع و ترتيب آنها در گليسرید ميباشد.
پري و همكاران ( )1414قابليت جذب چربيها را متاثر از طول زنجيرهي اسيد چرب ،درجهي غيراشباع بودن ،درجهي استري شدن ،نسبت اسيدهاي چرب
اشباع به غيراشباع و موقعيت اسيد چرب بر روي گليسرید گزارش كردند .مارچ و بيلي ( )1463نشان دادندكه روغن ذرت بهتر از چربي هيدروژنه حيواني
و پيه مورد استفاده مرغ قرار ميگيرد .آنها ادعا كردند كه چربيهاي اشباعتر نسبت به هيدروليز در دستگاه گوارش پرنده مقاومتر بوده و قابليت هضم كمتري
دارند .رنر و هيل ( )1461مقدار قابليت هضم كمتري براي چربي گاو نسبت به چربي خوك یا روغن ذرت در جوجهها و مرغهاي مسن به دست آوردند
كه ممكن است آن را بتوان به ميزان اسيدهاي چرب با زنجيرهي كربني بلندتر و درجهي اشباع شدگي بيشتر چربي گاو در مقایسه با چربي خوك و روغن
ذرت نسبت داد .سالمون ( )1411نشان داد كه وقتي جيره حاوي چربي گاو بوده و با اسيدهاي چرب غيراشباع نظير روغن منداب مكمل شود قابليت هضم
اسيدهاي چرب اشباع ( C16و  )C10و متعاقبا انرژي جيره به وسيله چربي گاو افزایش یافته است .او همچنين نشان داد كه قابليت هضم این دو اسيد چرب
با سن جوجهها افزایش یافته است .در آزمایشات مختلف ،افزایش راندمان استفاده از انرژي و راندمان تبدیل خوراك و انرژي و نيز افزایش وزن بدن به
خاطر افزودن چربي به جيره حاصل گردیده است .این اثر چربي در بهبود عملكرد مرغ به اثر انرژي مازاد چربيها 1مربوط ميگردد .این خاصيت چربيها را
عمدتا به اثر كمكي چربيها نسبت دادهاند ،بدین صورت كه این احتماال به دليل بهبود بهرهبرداري از اجزاء غير چربي جيره حاصل شود .هوراني و سل

1. Extra caloric effect

( )1411معتقدند كه این پدیده به خاطر كم بودن دفع حرارت در مرغ نيز مربوط ميباشد ،بنابراین بهتر است آن را اثر متابوليكي فوق العاده 1چربيها بدانيم
كه تمام این موارد را در بر ميگيرد .ماتئوس و سل ( )1408اثر انرژي مازاد چربيها را به عمل كمكي بين اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع و افزایش
بهرهبرداري از اجزاء غير چربي جيره نسبت دادند .ماتئوس و سل ( )1401نتيجه گرفتند كه ميزان عبور از دستگاه گوارش ميتواند عامل عمده باشد ،به این
معني كه افزایش زمان عبور باعث ميشود انرژي قابل دسترس كربوهيدراتها كه سرعت عبور زیادي دارند را افزایش دهد ،واضح است كه بزرگي این اثر
انرژي مازاد چربيها تا حدودي بستگي به عواملي نظير نوع چربي و روش ارزشيابي این واكنش خواهد داشت.

هضم و جذب چربيها
عوامل موثر بر قابلیت هضم چربيها
جذب چربيها تحت تاثير عوامل مختلفي است .خصوصيات شيميایي خود چربي در این راستا مهم است .جذب چربي متاثر از این است كه آیا اسيدهاي
چرب آن به شكل آزاد یا به صورت گليسرید ميباشند .موقعيت اسيدهاي چرب در ملكول تريگليسرید بر جذب آنها موثر است .قابليت هضم اسيدهاي
چرب آزاد با افزایش طول زنجيرهي كربني و درجه اشباعي كاهش ميیابد .افزایش در نسبت اسيدهاي چرب غيراشباع به اشباع باعث افزایش جذب اسيدهاي
چرب اشباع ميشود .اسيدهاي اولئيك و لينولئيك به راحتي با نمكهاي صفراوي ميسلهاي مخلوط را تشكيل ميدهند كه متعاقبا اسيدهاي چرب اشباع در

1. Extra metabolic effect

آن حل ميشوند .در این رابطه ،به نظر ميرسد كه منوگليسریدهاي این اسيدهاي چرب موثرتر از اسيدهاي چرب آزاد آنها باشد .اگر این اسيدهاي چرب
اشباع موقعيت  2منوگليسرید را اشغال كنند آسانتر هضم ميشوند ،اگر چه خود منوگليسرید هم بهتر از اسيد چرب آزاد جذب ميشود .قابليت هضم چربي
با افزایش سن جوجه بهبود ميیابد .هاكانسون ( )1419نشان داد كه قابليت هضم چربي در سنين  28تا  93روزگي بيشترین است .چند عامل دیگر نيز بر
جذب چربي موثر است كه شامل مكمل صفراوي جيره ،سطح كلسيم جيره ،سطح پروتئين جيره و جمعيت ميكروبي روده ميباشند.

سوخت و ساز چربيها
سوخت و ساز چربيها یك جنبهي مهم از رشد جنيني جوجه محسوب ميشود چون جنين پرندگان بالغ بر  48درصد احتياجات انرژي خود را از اكسيداسيون
اسيد چرب به دست ميآورند .جنين براي ساخت فسفوليپيدهاي الزم براي تشكيل غشاء ،و براي ساخت تريگليسریدهاي الزم براي ذخيره انرژي نياز به
اسيدهاي چرب دارد .این ویژگيها باعث ميشود كه ليپيدها موثرترین منابع انرژي به حساب آیند .فرآوردههاي هيدروليز شدهي حاصل از هضم ليپيد شامل
اسيدهاي چرب بلند زنجير و منوگليسریدها به محض جذب از لومن رودهاي ،باید قبل از انتقال ،مجددا در رتيكولوم اندوپالسميك انتروسيتها استریفه
شوند .تريگليسریدهاي حاصله با كلسترول ،فسفوليپيدها و پروتئين بستهبندي شده و ليپوپروتئينها را تشكيل ميدهند .در پستانداران ،این ليپوپروتئينها به
عنوان كيلوميكرونها قلمداد ميشوند چون آنها از طریق سيستم لنفاوي انتقال داده ميشوند .در حالي كه در طيور این ليپوپروتئينها به پورتوميكرونها
معروفند چون به جریان خون سياهرگي كبدي انتقال داده ميشوند .به هر حال ،اسيدهاي چرب كوتاه زنجير (كمتر از  12كربن) و گليسرول آزاد در پستانداران

و طيور مستقيما از طریق سيستم سياهرگي به كبد انتقال ميیابند .اسيدهاي چرب به صورت تريگليسریدها در ليپوپروتئينهاي با چگالي خيلي كم ()VLDL
به جایگاههاي ذخيرهاي بافت چربي منتقل ميشوند ،وقتي  VLDLآزاد شده از كبد به بافت هدف رسيد ،ليپوپروتئين ليپاز آنها را هيدروليز ميكند تا اسيدهاي
چرب آزاد جذب سلول شوند .بعد از هيدروليز ،بيشتر VLDLها به ليپوپروتئين با چگالي كم ( )LDLتبدیل ميشوند .تخمين زده ميشود كه  08درصد
 LDLنهایتا به وسيلهي كبد و بافتهاي كبدي تجزیه ميشوند .تركيب مادري اسيدهاي چرب  ،n-3اسيد لينولنيك ( )C18:3n3است .این اسيد هم در
پستانداران و هم در گونههاي طيور توسط آنزیم دلتا  6دساچوراز به  C18:4n3تبدیل ميشود .آنزیمهاي دساچوراز با حذف هيدروژن باعث تشكيل یك
پيوند كربن به كربن در زنجيره اسيد چرب ميشوند C20:5n3 .به عنوان یك پيشساز براي سريهاي  3پروستانوئيدها ازطریق مسير چرخه اكسيژناز 1و
سريهاي  0لوكوترینها از طریق مسير ليپوكسيژناز به كار ميرود .متابوليسم اسيدهاي چرب  n-6از طریق همان آنزیمها انجام ميشود .تركيب مادري
اسيدهاي چرب  ،n-6یعني همان اسيد لينولئيك توسط آنزیم دلتا 6-دساچوراز به اسيد چرب گاما لينولنيك ( )C18:3n6تبدیل ميشود .اسيد چرب گاما
لينولنيك در اثر طویل شدن به  C20:3n6تبدیل ميشود و سپس این ماده توسط آنزیم دلتا 0-دساچوراز به اسيد آراشيدونيك ( )C20:4n6تبدیل ميشود.
اسيد آراشيدونيك بعدا از طریق مسيرهاي سيكلوكسيژناز یا ليپوكسيژناز مورد سوخت و ساز قرار ميگيرد .مسير سيكلوكسيژناز باعث تبدیل اسيد آراشيدونيك
به پروستاگلندینها ( )PGD2, PGE2, PGF2, PGI2و ترومبوكسانها ( )TxA2ميشود .مسير ليپوكسيژناز در تبدیل اسيد آراشيدونيك به لوكوترینها نقش
دارد .بين اسيدهاي چرب  n-3و  n-6براي همهي آنزیمهاي دساچوراز رقابت وجود دارد .به نظر ميرسد كه اسيد چرب  n-3براي آنزیمهاي دلتا 6-دساچوراز

1. Cyclooxygenase pathway

ارجحيت دارد .افزودن مواد خوراكي غني از اسيدهاي چرب  n-3به جيره باعث جایگزیني اسيدهاي چرب  n-6با اسيدهاي چرب  n-3در غشاءهاي سلولي
و در نتيجه افزایش  PGI3, TxA3, C20:5n3و لوكوترین  B5ميشود .اگر جيره حاوي مقادیر قابل توجه اسيدهاي چرب لينولئيك و لينولنيك باشد ،اسيد
لينولنيك آسانتر از اسيد لينولئيك مورد سوخت و ساز قرار ميگيرد.

چربيها و بهرهبرداری از ساير مواد مغذی
به نظر ميرسد كه بيشترین اثرات متقابل اجزاء جيره در مورد بهرهبرداري از انرژي با اضافه نمودن چربي در جيره مرتبط ميباشد .كاریو و هيل ()1461
نشان دادند زماني كه به جيرهي مرغ ،روغن ذرت اضافه ميشود راندمان بهرهبرداري از انرژي جيره افزایش ميیابد .جانسون و همكاران ( )1418گزارش
كردند كه اضافه كردن چربي راندمان غذایي و بهرهبرداري از انرژي را در بوقلمون افزایش ميدهد و همچنين در جيرهي كم پروتئين با افزایش مقدار چربي
جيره ميانگين وزن بدن افزایش یافته است .گریفيت و همكاران ( )1441نشان دادند كه روغن ذرت و چربي طيور به غير از چربيهاي مخلوط حيواني و
گياهي موجب افزایش معنيداري در رشد بدن مرغهاي تخمگذار شده است .آنها نتيجه گرفتند كه این نتایج اثر انرژي مازاد چربيها را نشان ميدهد .سل
و آوینگز ( )1409نشان دادند كه اضافه كردن چربي ،راندمان غذایي ،وزن بدن و استفاده از انرژي متابوليسمي را در بوقلمونهاي جوان افزایش داده است.
آنها گزارش كردند كه راندمان بهرهبرداري از پروتئين با قرار دادن چربي بدون منطبق كردن نسبت انرژي متابوليسمي به سایر مواد مغذي بهبود داشته است.
گزارشات متعددي بهبود در راندمان استفاده از انرژي متابوليسمي را در اثر افزودن چربي به جيره نشان داده است .لویز و پاینه ( )1466افزایش در راندمان

بهرهوري و قابليت هضم پيه را همراه با اضا فه كردن چربي غيراشباع (روغن سویا) به جيره مرغهاي در حال رشد نشان دادند.آنها اظهار نمودند كه اثر
كمكي بين اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع موجب این افزایش شده است .چنين اثر كمكي به وسيله ليسون و سامرز ( )1416نيز گزارش شده است.
اثر متقابل بين چربي و دیگر مواد غذایي جيره نيز گزارش شده است .گزارش شده كه انرژي متابوليسمي پيه نيز به دنبال افزایش سطح كلسيم جيره كاهش
یافته است .اثرات پروتئين و فسفر جيره بر راندمان انرژيزائي به خوبي به وسيله رید ( )1403نشان داده شده است .افزایش پروتيئن جيره از  12به  10درصد
راندمان غذایي را در دماي  32درجه سانتيگراد از  08/6به  06/1و در دماي  12/1درجه سانتيگراد از  68/4به  12/9بهبود بخشيد .همچنين افزایش پيه در
جيره باعث بهبود توليد تخممرغ و بازدهي تخممرغ در جيرههاي با پروتيئن و اسيد آمينه محدود ،شده است .این یافتهها نشان ميدهند كه چربيهاي افزوده
شده ،بهرهوري از پروتئين و اسيدهاي آمينه را بهبود ميبخشد .رید ( )1403با افزودن روغن ذرت در جيره مرغهاي تخمگذار راندمان استفاده از پروتيئن و
اسيدهاي آمينه گوگرددار خصوصا با جيرههاي كم پروتئين و اسيدهاي آمينه گوگرددار در اثر افزایش چربي به جيره بهبود ميیابد .سل و همكاران ()1416
گزارش كردند كه اضافه كردن چربي به جيره باعث بهبود بيشتري در بازده غذایي جيرههاي حاوي یوالف ،جو و ارزن در مقایسه با گندم و ذرت ميشود.
رید ( ) 1403گزارش كرد كه انرژي متابوليسمي حقيقي پيه در سطح  9درصد جيره حاوي سبوس برنج ،یونجه ،یوالف و جو بيشتر از جيره حاوي ذرت،
سورگوم و سویا برآورد شد .هوراني و سل ( )1411با قرار دادن  2و یا  9درصد چربي حيواني در جيرههاي حاوي ذرت ،یوالف و جو و مخلوطي از آنها
گزارش كردند كه چربيها داراي اثر فوقالعاده متابوليكي (اثر فرامتابوليكي) 1هستند و انرژي متابوليسمي جيره را افزایش ميدهند و این به خصوص در

1. Extra metabolic effect

جيرههاي حاوي  9درصد چربي كه ذرت یكي از اجزاي جيره بوده ،به دست آمده است .ماتئوس و سل ( )1408پي بردند كه افزودن چربي ،استفاده از انرژي
در اجزاي غير چربي جيره را بهبود ميبخشد .آنها اظهار داشتند كه این ممكن است به دليل كاهش در سرعت عبور غذا در اثر افزودن چربي به جيره باشد.
آنها در دو آزمایش جداگانه دیگر ،اثر چربي بر سرعت عبور غذا را در مرغهاي تخمگذار بررسي كرده و نتيجه گرفتند كه كاهش سرعت عبور غذا در اثر
افزودن چربي به جيره ،بهرهبرداري از سایر اجزاي جيره را با افزایش هضم و جذب مواد مغذي ،بهبود ميبخشد .به نظر ميرسد كه ميزان عبور غذا ،حداقل
براي چند جزء غذایي جذب را بيشتر از هضم تحت تاثير قرار دهد .نشان داده شده كه اضافه كردن پيه در سطح  18درصد جيره قابليت هضم نشاسته را از
 13/0درصد به  08/0درصد افزایش ميدهد .همچنين دیگروت ( )1410افزایش قابليت هضم پودر یونجه و سبوس گندم را در اثر قرار دادن چربي در جيره
گزارش كرده است .آته و ليسون ( )1400نشان دادند كه تا  18درصد چربي در جيرهي مرغهاي تخمگذار براي سوخت و ساز این مواد معدني مضر نميباشد.
ولي به هر حال ،گزارشاتي وجود دارد كه اضافه كردن چربي در جيرهي مرغهاي گوشتي نه تنها به وسيله تشكيل صابون نگهداري كلسيم و منيزیم را كاهش
ميدهد بلكه ذخيره این مواد در استخوان را نيز كاهش ميدهد .آته و همكاران ( )1404همچنين اظهار داشتند كه غلظت صابون مشاهده شده در مدفوع مرغ
تخمگذار بستگي به سطح كلسيم و منبع چربي جيره دارد .افزایش چربي جيره تا سطح  18درصد ،ميزان خاكستر استخوان را كاهش داد .ميزان كلسيم و
منيزیم استخوان بسته به منبع چربي و ميزان آن متغير بوده است .هاكانسون ( )1410بيان داشت كه كلسيم و منيزیم با اسيد هاي چرب ،تشكيل صابون غير
قابل جذب ميدهد ،بنابراین وقتي چربي در جيرهي مرغ تخمگذار وارد شود باید به همان نسبت كلسيم و منيزیم بيشتري در جيره شود .به هر حال شواهدي

وجود دارد كه مرغ تخمگذار ميتواند با قدرت باالیي كلسيم را جذب كند و قادر است از تشكيل صابون در قسمتهاي ابتدایي دستگاه گوارش جلوگيري
كند.

تأثیر استفاده از چربي در جیره مرغ تخمگذار
الف -تاثیر منابع مختلف چربي بر فراسنجههای خوني مرغ تخمگذار
چربيهاي جيرهاي بر تركيب ليپيد غشاءهاي بدن ،مقادیر ليپوپروتئين پالسما ،متابوليسم كبد ،یا ساختمان و اعمال بافتهاي خاص ،بسته به نسبت مقادیر
اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع تاثير ميگذارد .به خوبي مشخص شده كه ليپوپروتئينها عمدتا مسئول انتقال ليپيدهاي خون هستند .چربي جيرهاي ميتواند
تركيب و سطوح ليپوپروتئينهاي سرم خون را تغيير دهد .عموما ،اسيدهاي چرب اشباع  LDLsپالسما را افزایش ميدهند كه خيلي آتروژن هستند در حاليكه
 HDLsاز طریق انتقال كلسترول از بافت به كبد براي توليد و ترشح اسيدهاي صفراوي باعث محافظت در برابر آتروسيس ميشود .با این وجودPUFAs ،

در مقایسه با اسيدهاي چرب اشباع جيرهاي باعث كاهش كلسترول و ليپيدهاي  LDLو  VLDLسرم ميشوند در حاليكه  HDLها را افزایش ميدهند.
كرونر و همكاران ( )1460نشان دادند كه مرغهاي تخمگذار كلسترول خون را براي تشكيل زرده تخممرغ مصرف ميكنند و جزء اصلي كلسترول دفعي در
روده متعاقب ترشح صفرا را تشكيل ميدهد .نتایج بررسي منابع علمي در خصوص تاثير مصرف اسيدهاي چرب جيرهاي روي مقادیر كلسترول پالسما و
زرده تخممرغ متناقض است .موري و همكاران ( )1444گزارش كردند كه اسيدهاي چرب  PUFAروغنهاي جيرهاي مقادیر كلسترول پالسما و زرده را

كاهش ميدهند .در حاليكه بارتوو همكاران ( )1411چنين تاثيري را نشان ندادند .موراتا و همكاران ( )2883گزارش كردند كه جيرههاي حاوي  3درصد
منابع مختلف روغن (روغنهاي سویا ،ماهي ،كانوال و چربيهاي فرعي طيور) هيچ تاثيري بر كلسترول و تريگليسرید پالسما نداشتند.

ب -تاثیر بر عملکرد تولیدی مرغ تخمگذار
چربيها و روغنها به عنوان منبع اسيد لينولئيك و براي افزایش تراكم انرژي جيره در تغذیه مرغ تخمگذار مصرف ميشوند .به عالوه ،استفاده از مكمل
چربي یكي از موثرترین راهها براي تنظيم مصرف انرژي در مرغهاي تخمگذار به خصوص در شرایط آب و هواي گرم است .گزارشات مختلف نشان دادهاند
كه افزایش انرژي جيره با استفاده از كاربرد چربي در جيره باعث كاهش مصرف خوراك و بهبود ضریب تبدیل خوراك در مرغهاي تخمگذار مي شود.
افزایش وزن تخممرغ از طریق افزایشهاي سطوح اسيد لينولئيك ،مصرف چربي یا انرژي جيره یك عامل اصلي در ارزیابي اقتصادي فعاليتهاي مرتبط با
پرورش مرغ تخمگذار است .گزارش شده كه چربي جيره باعث افزایش وزن تخممرغ ميشود و این اثر عمدتا به مقدار اسيد لينولئيك آن مكمل چربي
مربوط ميشود .با این وجود ،اثرات سودمند اسيد لينولئيك روي وزن تخممرغ بستگي به مقدار آن در جيره دارد .جنسن و همكاران ( )1400اولين كساني
بودند كه نشان دادند در روغن ذرت یك عامل ضروري براي حداكثر كردن وزن تخممرغ وجود دارد .شوتز و همكاران ( )1462 ،1404و بالناو (،1418
 )1411گزارش كردند كه اسيد لينولئيك موجود در روغنهاي گياهي مسئول اصلي این بهبود است .به هرحال ،نتایج متناقضي در مورد احتياجات اسيد
لينولئيك براي اندازهي مطلوب تخممرغ وجود دارد .شانون ( )1419و وایتهد ( )1409مقدار جيرهاي كمتر از  1درصد را گزارش كردند در حالي كه جنسن

و همكاران( )1418و گانتر و همكاران ( )1411سطوح جيرهاي بيشتر از  2درصد اسيد لينولئيك را براي وزن تخممرغ توصيه كردند .عواملي نظير سویهي
پرنده ،سن بلوغ جنسي ،تراكم انرژي جيره و مقدار اسيد لينولئيك جيرههاي پرورشي ممكن است در این تناقضات احتياجات اسيد لينولئيك نقش داشته
باشند .تاثير مكمل چربي ،جداي از مقدار اسيد لينولئيك آن ،روي اندازه تخممرغ واضح نيست ،چون معموال اسيد لينولئيك به عنوان جزئي از جيره حاوي
چربي تامين ميشود و بنابراین ،اثرات هر دو در هم آميخته است .بعضي محققين گزارش كردند كه افزودن چربي به جيرههایي كه تراكم اسيد لينولئيك آنها
بيشتر از احتياجات (1درصد)  )1449( NRCاست باعث افزایش وزن تخممرغ ميشود .این محققين نتيجه گرفتند كه وزن تخممرغ نه تنها به اسيد لينولئيك
بلكه به هر نوع اسيد چربي كه به راحتي جذب شود پاسخ ميدهد .با این وجود ،اسكراگ و همكاران ( )1401گزارش كردند كه افزایش مصرف روغن
سهلالجذب بدون افزایش غلظت اسيد لينولئيك باعث افزایش وزن تخممرغ نشد.

پ -تاثیر بر ترکیب فیزيکي تخممرغ
بسياري از محققين نتوانستند تفاوت معنيداري در تركيب فيزیكي تخممرغ بر اثر افزودن چربي به جيره مرغهاي تخمگذار نشان دهند .اما بالناو ()1411
افزایش معنيداري را در اندازهي زرده نشان داد .او این افزایش را به ذخيرهي چربي در زرده مربوط دانست .چرا كه سفيده و زرده هر دو به كل وزن تخممرغ
وابسته هستند و هر افزایشي در وزن زرده به دليل چربي جيره ،موجب افزایش وزن سفيده و اندازه تخممرغ ميشود .تخممرغهاي كوچكتر نسبت زرده به
سفيده بيشتري دارند .ماریون و همكاران ( )1469و داوسوم و همكاران ( )1409با افزایش وزن تخممرغ ،كاهش در نسبت زرده به سفيده را گزارش كردند.

نسبتهاي اجزاء تخممرغ با اندازهي تخممرغ تحت تأثير قرار ميگيرد .برخي از تنوعها در اندازهي تخممرغ به دليل تنوع نژادي و فردي است .وزن بدن نيز
بر اندازهي تخممرغ و نسبت اجزاء تخممرغ موثر است .روبرت ( )2889نشان داد كه اندازهي زرده به دليل افزایش وزن بدن افزایش ميیابد كه متعاقبا وزن
سفيده و وزن تخممرغ نيز افزایش خواهد یافت ،او نتيجه گرفت كه افزایش معنيدار در وزن تخممرغ تقریبا به تمامي ،مربوط به افزایش وزن سفيده است.
اندازهي تخممرغ همراه با باال رفتن سن افزایش ميیابد كه به وزن بدن وابسته است .با افزایش اندازهي تخممرغ مقدار نسبي زرده كاهش ميیابد .اسميت
( )1464نشان داد كه با مسن شدن پرنده ،وزن تخممرغ و درصد زرده افزایش یافت .ماریون و همكاران ( )1469افزایش درصد زرده به دليل سن را گزارش
كردند.گریفين و همكاران ( )1401نشان دادهاند كه افزودن 08 g/kgروغن ذرت به جيره ،وزن زرده و سفيده در مرغهاي جوان افزایش داده و در مرغهاي
مسن فقط وزن سفيده افزایش یافته است .آنها نتيجه گرفتند كه چربي ،با افزایش ذخيره زرده و افزایش ترشح سفيده اندازهي تخممرغ را تغيير ميدهد .با
تحریك بيشتر ماگنوم به وسيلهي تخم بزرگتر در مقایسه با تخم كوچكتر ،موجب افزایش ترشح سفيده ميشود .همين مشاهدات توسط وایتهد و همكاران
( )1441به دست آمد .آنها نتيجه گرفتند كه همان مكانيسمي كه به سن مربوط بوده و باعث افزایش وزن تخممرغ شده قابل استناد براي چربي جيره نبوده
و اسيدهاي چرب باید تاثير جداگانهاي روي مكانيسمهاي ساخت تك تك اجزاء تخممرغ داشته باشند .در آزمایش بعدي ،آنها مشاهده كردند كه جيرهي
حاوي روغن ذرت موجب افزایش غلظت استرادیول پالسما ميشود .تنوع در وزن تخممرغ ناشي از چربي ،از كاهش آن در روغن ماهي تا افزایش زیاد با
روغن ذرت به یك مكانيسم مشترك (استرادیول) مربوط ميشود.

ث-تاثیر بر خواص کیفي تخممرغ
ث 1-تاثیر برکیفیت پوستة تخممرغ
عمل بيولوژیكي پوستهي تخممرغ ایجاد حفرهاي براي رشد جنين است كه در زمان مقتضي ،بتواند از آن بيرون آید .پوستهي تخممرغ بایستي بتواند تبادل
گازها را در جهت سوختوساز جنين امكانپذیر سازد ،همچنين بایستي محافظت مكانيكي جهت جنين تا زمان تفریخ را تأمين كند ،از طرفي باید آنقدر
شكننده باشد تا جوجه بتواند آن را بشكند و زندگي جدیدش را شروع كند .ولي براي توليد تجاري تخممرغ ،توانائي مقاومت آن در مقابل شكسته شدن،
داراي اهميت خاصي است چون تخممرغ شكسته شده ضرر مالي به حساب ميآید .برخي از علل شكسته شدن تخممرغ ميتواند به كمبودهایي در ساختمان
پوسته نسبت داده شود ،همچنين ساختمان و شكل تخممرغ نيز اهميت خاصي دارد .ضخامت پوسته مستقيما و یا با شاخصهائي نظير وزن مخصوص و یا
نسبت وزن پوسته به واحد سطح اندازهگيري ميشود .عموما اعتقاد بر این است كه پوستهي ضخيمتر بایستي استحكام باالتر و مقاومت بيشتري در مقابل
ترك خوردن داشته باشد .استحكام پوسته نيز جهت ارزیابي پوسته تخممرغ مورد استفاده است .استحكام پوسته زماني كه در برابر فشار در حال افزایش قرار
گرفته است تا شكسته شود ،قابل اندازهگيري است .اثرات تغذیه ،نژاد ،محيط و سن مرغ بركيفيت پوسته به خوبي شناخته شده است .از ميان عوامل تغذیهاي،
ميزان كلسيم و فسفر جيره ،دو عنصر ضروري جهت تعيين كيفيت پوسته تخممرغ هستند .به هر حال ،با وجود تحقيقات متعدد هنوز توافق مرز صحيح نياز
این دو عنصر در جيره مرغهاي تخمگذار وجود ندارد .نشان داده شده است كه یونهاي یك ظرفيتي ،بيكربنات سدیم و دياكسيد كربن نيز در بهبود كيفيت
پوسته مؤثر هستند ،در برخي از منابع نيز نشان داده شده است اگر منبع كلسيم جيره پودر نشود ،كيفيت پوسته تخممرغ بهتر ميشود.

ث 2-تاثیر بر کیفیت سفیده تخممرغ
سفيدهي تخممرغ از چهار قسمت تشكيل شده است ،كه به ترتيب از داخل عبارتند از سفيدهي رقيق خارجي ،سفيدهي غليظ خارجي ،سفيدهي رقيق داخلي
و سفيدهي غليظ داخلي كه به زرده متصل شده است و به شاالز ميچسبد .نشان داده شده است كه شرایط نگهداري تخممرغ بر ميزان چسبندگي سفيده اثر
دارد .اولين تغييري كه در اثر ماندن تخممرغ به وجود ميآید شل شدن و رقيق شدن سفيدهي غليظ است .علت این امر به عقيدهي برخي محققين وجود
آنزیم و به عقيدهي برخي دیگر ميكروارگانيزمهاي موجود در روي پوسته ميباشد .از عوامل مهم در تعيين كيفيت سفيده سن و نژاد و خصوصيات فردي
مرغ است ،بنابراین ،با اصالح نژاد ميتوان تخممرغهائي توليد كرد كه كيفيت سفيده بهتري داشته باشند.

ث 3-تاثیر بر کیفیت زرده
ث 1-3-تاثیر بر رنگ زرده تخم
گزانتوفيل در غذا عمدهترین سهم را در رنگ زرده تخممرغ به عهده دارد.گزانتوفيلهاي زیادي وجود دارندكه همگي گروهي از هيدروكسيكارتنوئيدها
هستند .آنها از رودهي مرغ جذب شده و در زردهي تخممرغ و بافتهاي چربي به همان شكل مصرف شده و ذخيره ميشوند .این مواد رنگي در پوست
سفيده ذخيره نميشوند ولي در زردهي تخممرغ ذخيره ميشوند .قسمت عمدهي رنگ زردهي تخممرغ و پوست بر اثر ذخيره شدن گزانتوفيل لوتئين ميباشد.

لوتئين مخصوصا در مواد برگي به مقدار فراوان یافت ميشود .مادهي رنگينكننده خيلي مؤثر دیگري براي طيور زيگزانتين 1ميباشدكه به علت وجود آن
در ذرت زرد به این اسم ناميده ميشود .سایر هيدروكسيكارتنوئيدهاي طبيعي موجود به طور نسبي كمتر مؤثر ميباشند.

ث 3-3-تاثیر بر ترکیب اسیدهای چرب زرده
در حالي كه اسيدهاي آمينه و كل پروتئين به سختي تحت تاثير تيمارهاي تغذیهاي قرار ميگيرند ،اسيدهاي چرب تخممرغ به راحتي با دستكاريهاي تغذیهاي
تغيير ميكنند .الگوي اسيد چرب زردهي تخممرغ به وضوح به وسيله الگوي اسيد چرب جيره مرغ تخمگذار تاثير ميپذیرد .با این وجود ،اسيدهاي چرب
اشباع تقریبا به دستكاريهاي جيرهاي پاسخ نميدهند .ميليسك و همكاران ( )2883در آزمایشي تاثير سطح  3درصد از چهار منبع چربي شامل روغنهاي
سویا ،كانوال ،آفتابگردان و كتان در مقایسه با جيره شاهد كه حاوي حدود  2درصد روغن سویا بود بر تركيب اسيدهاي چرب زرده تخممرغ را بررسي كردند.
در این آزمایش درصد اسيدهاي چرب  C16:0و  C18:0در زردهي تخممرغهاي تيمارهاي منابع روغني كاهش و درصد اسيدهاي چرب C18:2n6 ،C18:1n9
و  C18:3n3نسبت به گروه شاهد افزایش یافته بود .نتایج این آزمایش نشان داد كه منابع چربي جيره باعث كاهش درصد  SFAو افزایش درصد PUFA

زردهي تخممرغ در مقایسه با گروه شاهد شد .این نشان داد كه نسبت  PUFAبه  SFAدر تخممرغهاي مربوط به جيرههاي حاوي چربي بهتر از تخممرغهاي
گروه شاهد بوده است .جيرهي حاوي روغن كتان داراي مقدار كمي اسيدهاي چرب  n6و مقدار بيشتري اسيدهاي چرب  n-3بوده است .جيرهي حاوي

1. Zea xanthin

روغن آفتابگردان عليالرغم داشتن بزرگترین نسبت  PUFAبه  ،SFAتخممرغهاي حاصله نسبت بزرگي از  n6به  n3داشت .در این آزمایش جيرههاي حاوي
روغن منجر به توليد تخممرغهایي شد كه كيفيت باالتري نسبت به گروه شاهد داشتند .كيفيت تغذیهاي با نسبت  n3/n6ارزیابي ميشود .افزودن روغنها به
جيرهي مرغهاي تخمگذار باعث توليد تخممرغهایي با نسبتهاي باالتر اسيدهاي چرب  n3/n6و  PUFA/SFAگردید .بنابراین ،محققين نتيجه گرفتند كه
ميتوان با دستكاريهاي تغذیهاي ميزان اسيدهاي چرب  C18:1n9 ،C18:0 ،C16:0و  C18:2n6را در تخممرغ تغيير داد .در این آزمایش ،ترتيب ارزش
كيفي تخممرغهاي حاصله از منابع چربي به ترتيب روغن كتان ،كانوال ،سویا و آفتابگردان بوده است .كاچالدورا و همكاران ( )2881تاثير مصرف سطوح ،8
 1/0و  3درصد روغن ماهي و سطوح  0درصد روغنهاي سویا ،كتان و الرد را در مقایسه با جيره شاهد بدون روغن بر تركيب اسيدهاي چرب زردهي
تخممرغ بررسي نمودند .افزایش مصرف روغن ماهي از  8به  3درصد باعث افزایش خطي درصد اسيد چرب  (C20:5n3) 1EPAو افزایش هاي خطي و
درجه دوم 2اسيدهاي چرب  (C22:5n3) 3DPAو  (C22:6n3) 9DHAو كاهش اسيدهاي چرب  C20:4n6و  C22:4n6در زردهي تخممرغ شد .افزودن 0
درصد روغنهاي سویا و كتان به جيرهي شاهد به ترتيب باعث افزایش سطح كل اسيدهاي چرب ( n-6از  121تا  226گرم در كيلوگرم مجموع اسيدهاي
چرب زرده) و كل اسيدهاي چرب ( n-3از  33تا  180گرم در كيلوگرم كل اسيدهاي چرب  n-3به ویژه  )C18:3n3و در ازاي كاهش درصد اسيدهاي چرب

1. Ecosapentaenoic acid
2.Quadratically
3. Docosapentaenoic acid
4. Docosahexaenoic acid

 MUFAشد .افزودن  0درصد الرد به جيرهي شاهد فقط باعث افزایش اندكي(تا  3/3درصد) در مقدار اسيدهاي چرب  MUFAو تغيير ناچيزي در تركيب
بقيهي اسيدهاي چرب در مقایسه با جيرهي شاهد شد .تجمع ترجيحي LC n-3 FA 1ها در فراكشنهاي فسفوليپيدي زردهي تخممرغ توسط نابل ()1440
گزارش شده است .این ارجحيت ذخيره شدن  LC n-3 FAها در ليپيدهاي ساختماني ممكن است بيانگر این محدودیت ذخيره  LC n-3 FAها در زردهي
تخممرغ باشد كه با مصرف جيرههاي حاوي روغن ماهيچالدورا و همكاران( .)2880محققين مختلف نشان دادهاند كه ذخيره  EPA+DHAدر تخممرغ با
منابع غني از (DHAنظير روغنهاي ماهي و جلبك) بيشتر از وقتي است كه از منابع غني ( C18:3n3نظير روغنهاي كتان و سویا) استفاده ميشود كه
 C18:3n3را افزایش ميدهند ولي تاثير ناچيزي بر مقادیر  LC-n-3ليپيد زرده دارند .این محدودیت تبدیل  C18:3n3به  LC n-3 FAممكن است به اشباع
فعاليت آنزیمهاي دساچوراز دخيل در متابوليسم  C18:3n3مربوط شود كه فعاليتش با افزایش مقدار مصرف اسيدهاي چرب n-6كاهش یابد .برخي از
مطالعات نشان داده كه افزایش اسيدهاي چرب  n-3در جيره باعث كاهش نسبتهاي  C20:4n6به  C18:2n6و  C22:4n6به  C20:4n6در زردهي تخممرغ
ميشود .این اثر را ميتوان به باالتر بودن ميل تركيبي آنزیمهاي دساچوراز  ∆4و  ∆6با  n-3 FAها نسبت به متابوليسم  n-6 LC FAو تجمع ترجيحي LC

 n-3 FAها در فراكشن فسفولسپيدي زرده مربوط دانست.
روغنهاي گياهي كه به منظور تامين نيازهاي انرژي به جيرههاي طيور اضافه ميشود نه تنها وزن زرده و اندازه تخممرغ را افزایش ميدهد بلكه تركيب
تخممرغ را هم تغيير ميدهد .زردهي تخممرغ شامل حدود  38درصد ليپيد است؛ بنابراین منبع غني ليپيد است .در سالهاي اخير ،به دليل ارتباط بين ليپيدهاي

1. Preferential accumulation

خاص جيره و گسترش بيماريهاي قلبي عروقي و بعضي از انواع سرطانها ،تركيب ليپيد تخممرغ مورد توجه اوليه مصرف كننده بوده است .اگر چه سطح
كلسترول تخممرغ به طور حقيقي باالست ،مطالعات اخير نشان دادند كه كيفيت تغذیهاي چربي موجود در محصوالت غذایي باید نه تنها از طریق توجه به
سطوح كلسترول آنها بلكه باید به مقدار اسيدهاي چرب اشباع ( ،1)SFAغيراشباع یك پيوندي ( 2)MUFAو غيراشباع چند پيوندي ( 3)PUFAارزیابي
شوند .سطوح باالتر  PUFAو  MUFAو سطوح كمتر  SFAميتواند اثرات منفي مصرف كلسترول زیاد را كاهش دهد .استالمن ( )1400در یك مقالهي
مروري ،نشان دادند كه مقدار ليپيد تخممرغ متاثر از ژنتيك ،سن ،برنامههاي تغذیهاي و همچنين سطوح و نوع ليپيد جيره ميباشد .وقتي مرغها با جيرههاي
حاوي اسيد اولئيك و اسيد لينولئيك تغذیه شدند ،اسيدهاي چرب جيرهاي مربوطه به آساني وارد زرده تخممرغ شدند.
تالشهایي براي افزایش مقدار اسيد چرب  n3طيور از طریق مكمل كردن جيرههاي طيور با روغنهاي غني از اسيدهاي چرب  n3وجود داشته است.
پرندگاني كه با روغن كتان ،غني از اسيد لينولنيك ( ،)C18:3n3تغذیه شدند ،نسبت به آنهایي كه با همان سطح روغن منهادن،كه حاوي سطح باالیي از
 C18:3n3هست ،تغذیه شدند به طور معنيداري سطوح باالتري از اسيدهاي چرب  n3و نسبتهاي باالتري از  n3:n6داشتند .سطوح اسيد ایكوزاپنتاانوئيك
( )C20:5n3در گروه تغذیه شده با روغن كتان یا روغن منهادن نسبت به آنهایي كه از روغن ذرت تغذیه كردند افزایش یافته بود.

1. Saturated fatty acid
2. Monounsaturated fatty acid
3. Polyunsaturated fatty acid

اگر چه فعاليتهاي آنزیمهاي غيراشباعساز (دساچورازها) تنظيم كننده غلظت اسيدهاي چرب خصوصا  PUFAميباشد ولي ليپيد جيرهاي دیكته كننده
تركيب اسيد چرب در طيور ميباشد .تغيير نوع و مقدار چربي غيراشباع جيره به طور چشمگيري باعث اصالح تركيب اسيد چرب ليپيدهاي زرده تخممرغ
و بافت جوجههاي در حال رشد ميشود .تغذیهي روغن كتان ،كه غني از آلفا لينولنيك است ،به جوجهها باعث كاهش مقدار آراشيدونيك ميشود ولي به
طور پيوسته باعث افزایش سطوح اسيد ایكوزاپنتاانوئيك در ليپيدهاي اندامي احتماال از طریق تحریك تشكيل ) PUFA(n-3ميشود PUFA .بلند زنجير
(خصوصا اسيدهاي ایكوزاپنتاانوئيك و دكوزاهگزاانوئيك) موجود در روغنهاي ماهي به شدت باعث كاهش ) PUFA(n-6كل در كبد مرغ و كاهش مقدار
توليد  VLDLدر خروس ميشود .فتپالس و واتكينز( )1448گزارش كردند كه سطوح باالي ( C18:3n3روغن كتان) در جوجه باعث تشكيل اسيد چرب
 C20:5n3شد ،و اینكه تبدیل  C18:2n6به  C20:4n6كاهش یافت .سطوح باالي  C18:2n6در روغن سویا باعث افزایش ميزان توليد  C20:4n6شد.
سيمپلولس ( )1400دریافت كه بافت كبد جوجههاي تغذیه شده با روغن كتان سطوح باالي اسيدهاي چرب C18:3n3, C20:5n3, C22:5n3, C22:6n3

نشان داد .جوجههایي كه روغن منهادن تغذیه كردند در مقایسه با جوجههاي تغذیه شده با روغن سویا و چربي مرغ مقدار كمتري  C20:4n6داشتند .اسيدهاي
چرب زرده كه در كبد مرغ تخمگذار ساخته ميشوند ،امكان دستكاري تركيب اجزاء اسيد چرب از طریق آزمایشاتهاي تغذیهاي را فراهم ميسازد.كروشانك
( )1439اثرات درجهي اشباعي اسيد چرب جيرهاي را بر تركيب اسيد چرب تخممرغ مطالعه كرد .تخممرغها جمعآوري شدند و از نظر تركيب اسيدچرب
با استفاده از روش اندازهگيري عدد یدي (درجه غيراشباعي) مورد آناليز قرار گرفتند .مرغهایي كه با روغن غيراشباع شاهدانه 1تغذیه شدند تخممرغهایي با

1. Hemp oil

عدد یدي  129و  126توليد كردند در حالي كه مرغهاي شاهد تغذیه شده با یك جيرهي آردي تجاري تخممرغهایي با عدد یدي  09تا  00توليد نمودند.
عدد یدي تخممرغهاي حاصل از مرغهاي تغذیه شده با چربي اشباع گوسفندي 1تفاوتي با گروه شاهد نداشتند .ماكلين و همكاران ( )1462مرغهاي سفيد
لگهورن را با جيرههایي حاوي  10درصد روغن گلرنگ یا روغن هيدروژنه نارگيل به مدت  12هفته تغذیه نمودند .تخممرغهاي حاصل از مرغهاي تغذیه
شده با روغن هيدروژنه نارگيل در مقایسه با مرغهاي تغذیه شده با روغن گلرنگ حاوي مقادیر قابل توجهاي اسيدهاي چرب لوریك ( )12:8و ميریستيك
( )19:8بودند و به طور معنيداري اسيد آراشيدونيك ( )C20:4n6كمتري داشتند .به عالوه ،تخممرغهاي غني شده با اسيدهاي چرب بلند زنجير غيراشباعn6

یا n3با استفاده از مصرف روغنهاي غني از این اسيدهاي چرب ضروري مربوطه ،توليد شدند.

ث 3-3-تاثیر بر کلسترول زرده
بيش از  48درصد كلسترول موجود در زردهي تخممرغ به صورت كلسترولين آزاد ميباشد كه ليپوپروتئينها در اثر تحریك استروژن در كبد مرغ تخمگذار
ساخته شده و به وسيله جریان خون به تخمدان منتقل ميگردند .در این محل ليپوپروتئينها به همراه سایر مواد پيشساز تشكيل دهندهي زرده ،پس از عبور
از مویرگهاي موجود بر روي فوليكولهاي در حال رشد و سایر بافتهایي كه دیوارهي فوليكول را تشكيل ميدهند به كمك گيرندههایي كه به وسيله
آندوسيتها ساخته شده جزو ساختمان اوویست در ميآیند .ليپوپروتئينهاي پالسما به طور كامل و دست نخورده جذب زرده ميشوند و این بدان معني

1 . Mutton fat

است كه تركيب چربيهاي موجود در زردهي تخممرغ به وسيلهي تركيب ليپيدي موجود در هر یك از ليپوپروتئينها مشخص ميگردد .ميل تركيبي گيرندههاي
ليپوپروتئين موجود بر روي غشاء اوویست بسيار زیاد ميباشد و این به آن معني است كه ميزان برداشت ليپوپروتئين توسط مواد پيشساز زرده از پالسما و
غلظت آنها در زرده تا حد زیادي مستقل از غلظت ليپوپروتئين پالسما ميباشد .تخممرغ یك راه اصلي دفع كلسترول در مرغ محسوب ميشود .دفع
استرولهاي اسيدي و خنثي دومين راه دفع كلسترول هستند .سيم ( )1410اعالم كرد كه در مدفوع یك مرغ تخمگذار كم چربي كل استروئيد  18ميليگرم
در روز ميباشد .دفع استرولهاي مدفوع خيلي متغير است و بيشتر به نوع و مقدار چربي جيره بستگي دارد .كبد و اویداكت اصليترین محلهاي بيوسنتز
كلسترول در مرغهاي تخمگذار هستند .كلسترول به عنوان یكي از ليپيدهاي موجود در زردهي تخممرغ به عنوان شاخصي در ارزیابي كيفيت تخممرغ
محسوب ميشود .مقدار كلسترول تخممرغ بين  288تا 208ميليگرم متغير است .آگاهي در مورد رابطه بين كلسترول و چربي غذا و پيشرفت بيماريهاي
قلبي و دركي كه عموم از تخممرغ به عنوان منبع غني و مهم كلسترول در رژیم غذایيشان دارند این منبع غذایي مهم محدودیت مصرف پيدا كرده است.
حال اگر بتوان با روشهاي مختلف كلسترول تخممرغ را كاهش داد هم محدودیت مصرف را كم كرده و هم به طور معنيداري از لحاظ سوددهي صنعت
توليد تخممرغ قابل رقابت ميباشد.
عوامل متعددي ميتوانند باعث تغيير در ميزان كلسترول زرده و كل تخممرغ گردند .همه عوامل مؤثر بر تغييرات ميزان كلسترول در پالسماي خون ،روي
كلسترول تخممرغ هم اثر ميگذارند .مرغ تخمگذار بخشي از كلسترول ساخته شده در كبد را در داخل زردهي تخممرغ ذخيره ميكند .اگر چنين فرض شود
كه مرغ از تخممرغ به عنوان یك محل دفع كلسترول استفاده ميكند ،نوع رژیم غذایي بر ميزان كلسترول دفعي بدن به داخل تخممرغ از افزایش كلسترول

خون جلوگيري ميكند .و به این دليل است كه ميزان كلسترول زرده تخممرغ به وسيله تركيب مواد تشكيل دهنده ليپيد زرده كه در كبد مرغ ساخته ميشود
تعيين ميگردد .استفاده از جيرههاي غذایي مختلف نشان داده است ميتواند كلسترول زرده تخممرغ را كاهش داد .ميلينكس و همكاران ( )2883در آزمایشي
تاثير سطح  3درصد از چهار منبع چربي شامل روغنهاي سویا ،كانوال ،آفتابگردان وكتان در مقایسه با جيرهي شاهد كه حاوي حدود  2درصد روغن سویا
بود بر ميزان كلسترول تخممرغ را بررسي كردند .نتایج این آزمایش نشان داد كه منابع چربي تاثيري بر كلسترول تخممرغ نداشت .واتكينز و الكين ()1442
نيز گزارش كرده بودند كه كلسترول زرده تحت تاثير ليپيد جيره قرار نگرفته است .چنين فرض شده كه ناتواني براي كاهش سطوح قابل توجه كلسترول
تخممرغ به خاطر یك مكانيسم كنترل فيزیولوژیكي است كه وقتي ذخيرهي كلسترول براي بقاء جنين ناكافي باشد توليد تخممرغ متوقف ميشود .موراتا
( ) 2883گزارش كردند كه سطح كلسترول پالسما تنوع زیادي دارد كه ميتواند بيانگر توليد و ترشح كلسترول توسط كبد باشد كه با مصرف خوراك یا
دورهي تخمكاندازي مرغ رابطه دارد .یك تفسير احتمالي براي این كه نميتوان رابطه بين كلسترول خون و كلسترول زرده را به خوبي آشكار ساخت این
حقيقت است كه كلسترول قابل دسترس خون براي ائوسيتهاي در حال رشد در طول زمان به سرعت تغيير ميكند.

تأثیر استفاده از چربي در جیرهی جوجههای گوشتي
در اواخر دههي  1498ميالدي ،چربيها به مجموعه مواد غذایي قابل استفاده در صنعت خوراك اضافه ميشدند .تحقيقات اوليه نشان داد كه چربيهاي
افزوده شده به خوراك گونههاي مختلف حيوانات ،به خوبي توسط آنها مورد استفاده قرار ميگيرند و در بسياري از موارد موجب بهبود عملكرد آنها ميشوند.

از آنجایي كه جيرههاي غذایي معمول طيور ،عمدتا از غالت و كنجاله دانههاي روغني تشكيل ميشوند ،ميزان دریافت چربي توسط طيور پایين است .با این
وجود جوجهها قادرند از جيرههایي كه تا  38درصد از چربي تشكيل شده باشد ،استفاده نمایند ،بدون آن كه مشكلي در رشد آنها ایجاد شود .ميزان پاسخ
طيور به چربي افزوده شده ،به نوع ،سن پرنده و نسبت انرژي به پروتئين جيره بستگي دارد .امروزه استفاده از منابع مختلف چربي در جيرهي طيور بسيار
متداول ميباشد .چربيهایي كه در تغذیهي طيور به كار برده ميشوند عمدتا چربي حيواني و فرآوردهاي ضایعاتي روغنكشي هستند .چربي حيواني به ویژه
پيه ،عمدتا اشباع بوده و اكثرا حاوي تريگليسيریدها و به مقدار كمتر اسيد چرب آزاد ميباشد.
چربيهاي ،استفاده از انرژي جيره را براي طيور بيش از آنچه كه انتظار ميرود افزایش ميدهند كه این اثر به نام اثر افزایشي چربيها شناخته شده است و به
وسيلهي چند عامل عمده مانند طوالني شدن زمان عبور غذا از دستگاه گوارش در اثر افزودن چربي و در نتيجه بهبود ميزان هضم و جذب سایر مواد مغذي،
كمتر بودن اتالف حرارتي جيره مكمل شده با چربي و در نتيجه استفادهي بهتر از انرژي جيره و نيز افزایش جذب اسيدهاي چرب به جهت مناسب شدن
نسبت اسيدهاي غيراشباع به اشباع حاصل ميشود (نيتسان و همكاران .)1441 ،در صنعت مرغداري گوشتي انواع مختلف چربي به عنوان اجزاء خوراك
مورد استفاده قرار ميگيرند .افزودن مقادیر كم چرب و روغن به جيرهي جوجههاي گوشتي شيوهاي قدیمي بوده كه براي افزایش قوام و خوشخوراكي
جيرههاي آردي استفاده ميشده است (سامرز و ليسون .)1414 ،چربيها عالوه بر داشتن مقدار زیادي انرژي موجب كاهش گرد و غبار ناشي از خوراكهاي
آردي گردیده و افزایش مصرف آن را موجب ميشوند .با این وجود مزیتهاي افزودن چربي تنها زماني موثر ميباشد كه سایر مواد مغذي جيره نسبت به
سطح انرژي متوازن شوند .چربيها همچنين منبع اسيدهاي چرب ضروري (لينولئيك و لينولنيك) براي طيور ميباشد .عكسالعمل طيور نسبت به چربيهاي

حيواني و گياهي متفاوت است كه این تفاوت به اختالف در ميزان انرژي قابل سوخت و ساز حاصل از چربيهاي مختلف ميباشد (وایزمن و همكاران،
 )1406كه احتماال به خاطر نوع و تركيب اسيدهاي چرب آنها ميباشد .راندمان استفاده از چربي با افزایش سن جوجه افزایش ميیابد یعني انرژي بيشتري
از چربي به دليل افزایش سن به دست ميآید (وایزمن و همكاران .)1441 ،استفاده از اسيد چرب در جيرهي طيور توسط برخي از محققان گزارش شده
است ،اسيد چرب حاصل از روغنكشي كه در كارخانجات روغن نباتي به دست ميآید حاوي  10تا  40درصد اسيد چرب آزاد با مقادیر متغيري از
تريگليسيرول ميباشد .مواد باقيمانده بيشتر شامل اسيدهاي چرب اشباع ،فسفوليپيدها ،استرولها ،توكوفرولها ،كاروتنوئيدها ،رنگدانهها و دیگر اجزاي
محلول در چربي ميباشد (ویال و استيو گارسيا .)1446 ،بررسيهاي شيوازاد و همكاران ( )2881نشان داد كه استفاده از اسيد چرب سویا و چربي طيور و
یا مخلوط آنها در جيرهي غذایي ،تاثير مطلوبي بر عملكرد جوجههاي گوشتي دارد .بالنچ و همكاران ( )1446گزارش كردند كه از مشكالت استفاده از
اسيدهاي چرب در تركيب جيرهي جوجههاي گوشتي وجود اسيدهاي چرب آزاد در آن ميباشد .اسكالن و آیال ( )1404اظهار داشتند كه مقدار زیاد اسيد
چرب آزاد در چربي باعث كاهش جذب مواد هضم شده ميگردد و این كاهش جذب در چربيهاي حاوي اسيد چرب اشباع در پرندگان جوانتر بارزتر
ميباشد .گزارشها حاكي از آن دارد كه بهرهوري روغن هاي گياهي نسبت به پيه بيشتر است كه دليل احتمالي آن باال بودن قابليت هضم اسيدهاي چرب
غيراشباع در مقابل اسيدهاي چرب اشباع ميباشد (زوليچ و همكاران .)1441 ،كرادال ( )1400گزارش كردند كه دليل بهتر هضم شدن چربيهاي غيراشباع
نسبت به چربيهاي اشباع به خاطر تاثير بيشتر آنها در ترشح صفرا ميباشد.

افزودن چربي به جيرهي غذایي جوجههاي گوشتي موجب افزایش اضافه وزن ،بهبود ضریب تبدیل غذایي و افزایش ميزان چربي حفرهي شكمي ميشود.
نتایج برخي از تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه چربي افزوده شده به جيرههاي غذایي پرانرژي باعث كاهش مصرف غذا ولي بهبود بازدهي آن ميگردد.
در صورتي كه در جيرههاي كم و یا متوسط انرژي ،استفاده از چربي وضعيت فيزیكي جيرهها را بهبود بخشيده و در نتيجه مصرف غذا افزایش ميیابد .بيش
از  3درصد خلط روغن تخم پنبه در جيره غذایي باعث كاهش معنيدار مصرف غذا و اضافه وزن بدن جوجههاي گوشتي شد .جایگزیني روغن ذرت توسط
خلط روغن تخم آفتابگردان اثر معنيدار بر مصرف غذا ،اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایي در جوجههاي گوشتي نشان نداد .در آزمایشي پيه گاو باعث
افزایش اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایي گردید ،در صورتي كه خلط روغن تخم آفتابگردان ،اثر منفي بر عملكرد جوجههاي گوشتي داشت .برخي از
محققان گزارش كردند كه در جيرههاي غذایي داراي انرژي و پروتئين یكسان منابع روغن ،ميزان چربي حفرهي شكمي جوجههاي گوشتي را تحت تاثير
قرار نمي دهند .مخلوط روغن گياهي و چربي حيواني ،اضافه وزن بيشتري را در جوجه گوشتي موجب شد و این در حالي است كه بر تاثير مثبت مخلوط
چربيهاي حيواني و گياهي بر اضافه وزن تاكيد مينماید .از طرفي استفاده از جيرههاي با تراكم انرژي باال منجر به افزایش سطح تريگليسيرید ،كلسترول و
 VLDLخون ميشود ،كه در نتيجه منجر به افزایش ذخيرهي چربي در الشه و كاهش كيفيت الشهي توليدي ميشود .عالوه بر این این كاهش راندمان
خوراك مصرفي و بازدهي اقتصادي براي مصرف كنندهگان گوشت طيور هم مطلوب نيست (گليان و ساالر معيني.)1310 ،
نسبت اسيدهاي چرب غيراشباع به اشباع ميتواند در تخمين ميزان انرژي قابل متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت موثر باشد ،به طوري كه با افزایش این
نسبت ميزان قابليت جذب و انرژي قابل متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت افزایش ميیابد .ضریب همبستگي بين ميزان به كارگيري چربي و انرژي قابل

متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت نشان ميدهد كه  68درصد از انرژي قابل متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت در چربي به مقدار آن بستگي دارد .مصرف
چربيهاي غيراشباع احتمال توليد الشههاي نرم را افزایش ميدهد زیرا این چربيها در بيشتر مواقع بدون تغيير جذب ميشوند .بافت چربيهاي ذخيرهاي
جوجههاي گوشتي بيشتر تحت تاثير روغنهاي گياهي حاوي مقادیر زیاد اسيدهاي چرب غيراشباع در مقایسه با چربيهاي حيواني ميگيرد.
نمكهاي كلسيمي اسيدهاي چرب یا پودر چربي در واقع همان صابونهاي كلسيمي نامحلول در محيطهایي با  pHخنثي هستند كه مواد اوليه الزم جهت
تهيه آن خمير صابون ميباشد كه از پسمانده كارخانجات تصفيه روغنهاي گياهي به دست ميآید .استفاده از پودر چربي در جيره طيور بسياري از مشكالت
از جمله ذوب ،نگهداري ،امكان اكسيداسون و حمل و نقل را تسهيل ميكند .تحقيقات ماال و همكاران ( )2889نشان داد كه جایگزین نمودن نمكهاي
كلسيمي اسيدهاي چرب با روغنهاي گياهي باعث كاهش معنيداري در عملكرد جوجههاي گوشتي ميگردد .آنها همچنين به این نكته اشاره نمودند كه
دليل احتمالي آن یكسان نبودن ميزان انرژي موجود در دو منبع بوده كه باعث كاهش وزن جوجههایي شد كه نمكهاي كلسيمي اسيدهاي چرب استفاده
نموده بودند كه این اختالف در مراحل آخر دورهي رشد نمود بيشتري داشت .تبعيدیان و صادقي ( )2886در تركيبات جيره جوجههاي گوشتي سطوح 2/0
تا  1/0درصد نمكهاي كلسيمي اسيدهاي چرب اضافه نمودند كه با افزایش پودر چربي در جيره كاهش وزن معنيدار در جوجههاي تغذیه شده با 1/0
درصد پودر چربي مشاهده نمودند؛ كه دليل احتمالي آن را پایين بودن كيفيت این محصول یا كاهش قابليت هضم آن به هيدروليز ناقص در دستگاه گوارش
جوجهها ذكر كردند.

جمعبندی و نتیجهگیری
چربيها به عنوان منابع متراكمي از انرژي هستند كه تغييرات نسبتا كم مقدار آنها در جيره اثرات معنيداري بر انرژي متابوليسمي جيره دارد .افزودن چربي
به خوراك روزانهي طيور باعث جذب بهتر ویتامينهاي محلول در چربي ،كاهش حالت پودر شدگي جيره ،افزایش خوشخوراكي جيره و تامين اسيدهاي
چرب ضروري ميشود .عالوه بر این ،افزودن چربي باعث كاهش سرعت عبور غذا در دستگاه گوارش شده كه به جذب بهتر تمام مواد مغذي موجود در
خوراك كمك ميكند .چربيها در مقایسه با دانهها حدود  2تا  3برابر انرژي قابل سوخت و ساز بيشتري دارند .با این حال قابليت هضم چربيها تحت تاثير
مقدار و طول اسيدهاي چرب اشباع و ترتيب آنها در گليسرید قرار دارد .قابليت جذب چربيها متاثر از طول زنجيرهي اسيد چرب ،درجهي غيراشباع بودن،
درجهي استري شدن ،نسبت اسيدهاي چرب اشباع به غيراشباع و موقعيت اسيد چرب بر روي گليسرید ميباشد .اثر انرژي مازاد چربيها را به عمل كمكي
بين اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع و افزایش بهرهبرداري از اجزاء غير چربي جيره نسبت ميدهند .در مرغان تخمگذار چربيهاي جيرهاي بر تركيب ليپيد
غشاءهاي بدن ،مقادیر ليپوپروتئين پالسما ،متابوليسم كبد ،یا ساختمان و اعمال بافتهاي خاص ،ویژگيهاي كمي و كيفي تخممرغ بسته به نسبت مقادیر
اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع تاثير ميگذارد .افزایش انرژي جيره با استفاده از كاربرد چربي در جيره باعث كاهش مصرف خوراك و بهبود ضریب تبدیل
خوراك در مرغهاي تخمگذار ميشود .افزایش وزن تخممرغ از طریق افزایشهاي سطوح اسيد لينولئيك ،مصرف چربي یا انرژي جيره یك عامل اصلي در
ارزیابي اقتصادي فعاليتهاي مرتبط با پرورش مرغ تخمگذار است .چربي جيره باعث افزایش وزن تخممرغ ميشود و این اثر عمدتا به مقدار اسيد لينولئيك
آن مكمل چربي مربوط ميشود .جيرهي مرغان گوشتي را عمدتا غالت و كنجاله دانههاي روغني تشكيل ميدهند و ميزان دریافت چربي توسط طيور پایين

است .با این وجود جوجهها قادرند از جيرههایي كه تا  38درصد از چربي تشكيل شده باشد ،استفاده نمایند ،بدون آن كه مشكلي در رشد آنها ایجاد شود.
ميزان پاسخ طيور به چربي افزوده شده ،به نوع ،سن پرنده و نسبت انرژي به پروتئين جيره بستگي دارد .با این وجود مزیتهاي افزودن چربي تنها زماني
موثر ميباشد كه سایر مواد مغذي جيره نسبت به سطح انرژي متوازن شوند .عكسالعمل طيور نسبت به چربيهاي حيواني و گياهي متفاوت است .با این
وجود راندمان استفاده از چربي با افزایش سن جوجه افزایش ميیابد؛ یعني انرژي بيشتري از چربي به دليل افزایش سن به دست ميآید .نتایج نشان ميدهند
كه افزودن چربي به جيرهي غذایي جوجههاي گوشتي موجب افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایي ميشود.
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