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 بخش دوم -9شماره: چهارم/ 

 طیور یها در جیرهفاده از چربيتاهمیت اس

هاي ربيداري بر انرژي متابوليسمي جيره دارد. استفاده از چها در جيره اثرات معنيكم مقدار آن هستند و بنابراین تغييرات نسبتا ها منبع متراكمي از انرژيچربي

رد چنداني ، كاربشودمي شوند و همچنين به دليل وجود اشكال به هنگام مخلوط كردن چربي با سایر موادباعث كپكي شدن جيره ميحيواني به علت این كه 

رب چعلت وجود اسيدهاي  ها بهكنند. این چربيگياهي عالوه بر دارا بودن انرژي، مقدار كافي از اسيد لينولئيك مورد نياز مرغ را تأمين مي هايچربيندارند. 

درصد استفاده نمود. باالتر از این  6عنوان یك منبع انرژي تا حداكثر  توان بههاي گياهي را ميهاي حيواني یا روغنگردند. چربيسریعتر فاسد مي غيراشباع

 .ا ساختكل مكانيكي جدشكل پلت در نيامده است، به ش سطح به سختي مي توان كيفيت پلت را حفظ كرده یا خوراك چسبناك را در زماني كه هنوز به

 1حداقل  هاجيرهاي، به منظور تأمين مقدار كافي اسيد لينولئيك، بهبود خوشخوراكي و كاهش گرد و خاك، تمامي صرف نظر از مالحظات اقتصادي و تغذیه

 1اخالصي و مواد غير قابل صابوني شدنرطوبت، ن ي مواد غير چربي هستند كه معموالحاوي برخ معموالهاي مورد استفاده درصد چربي نياز دارند. چربي

(M.I.Uناميده مي )ها ربياي چكنند. ارزش تغذیهها فاقد انرژي و یا داراي انرژي ناچيزي هستند به عنوان رقيق كننده عمل ميشود. به دليل این كه ناخالصي

 افتد، تحت تأثير قرار گيرد.سازي جيره اتفاق ميفساد اكسيداتيوكه قبل یا بعد از آماده يتواند به وسيلهمي

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



غذایي  يهاي محلول در چربي بهتر صورت گيرد، حالت پودر شدگي جيره كاهش یابد و جيرهشود جذب ویتامينافزودن چربي به خوراك روزانه باعث مي

جذب بهتر تمام مواد  این خود به شود سرعت عبور غذا در دستگاه گوارش كاهش یابد كهتر شود. عالوه بر این، افزودن چربي باعث ميخوش خوراك

شوند، ضمن این كه زن ميدليل كاهش ميزان اصطكاك، باعث افزایش طول عمر دستگاه پلت به هاچربيكند. همچنين مغذي موجود در خوراك كمك مي

ها بوهيدراتها یا كرها، پروتئينن معني كه وقتي چربياثر دیناميك ویژه دارند. به ای هاچربيدهند. گذشته از این، ميزان گرد و غباري بودن خوراك را كاهش مي

وصيه ها حداكثر است. به همين دليل تها حداقل و در هنگام متابوليسم پروتئينشوند، حرارت توليد شده در هنگام سوخت و ساز چربيبه تنهایي مصرف مي

تا بتوان گرماي ناشي از مصرف خوراك را كاهش داد. بنابراین بهتر است كه  ها تأمين شودشود كه در تابستان قسمتي از انرژي خوراك از طریق چربيمي

مقادیر  زعنوان منبع انرژي ا ها را كاهش داده، براي جبران كمبود آن از اسيدهاي آمينه سنتتيك و بهدر تابستان براي كاهش تنش گرمایي مصرف پروتئين

 . بيشتري چربي استفاده شود

 

 هاانرژی چربي

یا انرژي قابل  1(MEانرژي متابوليسمي ) ها كه بابرابر انرژي قابل سوخت و ساز بيشتري دارند. ميزان انرژي چربي 3تا  2ها حدود در مقایسه با دانهها چربي

ر باشد. بنابراین، قابليت هضم و جذب باالتر به معني انرژي بيشتشود تحت تاثير دو عامل اصلي قابليت هضم و قابليت جذب ميسوخت و ساز بيان مي

                                           
1. Metabolizable energy 



 باشد.ها در گليسرید ميها تحت تاثير مقدار و طول اسيدهاي چرب اشباع و ترتيب آننتيجه گرفتند كه قابليت هضم چربي (1401. كتلز و همكاران )است

استري شدن، نسبت اسيدهاي چرب  ي، درجهبودن غيراشباع ياسيد چرب، درجه يرهها را متاثر از طول زنجي( قابليت جذب چربي1414پري و همكاران )

نشان دادندكه روغن ذرت بهتر از چربي هيدروژنه حيواني  (1463زارش كردند. مارچ و بيلي )اشباع به غيراشباع و موقعيت اسيد چرب بر روي گليسرید گ

كمتري  هضم تر بوده و قابليتتر نسبت به هيدروليز در دستگاه گوارش پرنده مقاومهاي اشباعدند كه چربيها ادعا كرگيرد. آنو پيه مورد استفاده مرغ قرار مي

دست آوردند ه هاي مسن بها و مرغمقدار قابليت هضم كمتري براي چربي گاو نسبت به چربي خوك یا روغن ذرت در جوجه (1461دارند. رنر و هيل )

 بيشتر چربي گاو در مقایسه با چربي خوك و روغن شدگي اشباع يكربني بلندتر و درجه يان اسيدهاي چرب با زنجيرهكه ممكن است آن را بتوان به ميز

شود قابليت هضم  مكملنشان داد كه وقتي جيره حاوي چربي گاو بوده و با اسيدهاي چرب غيراشباع نظير روغن منداب  (1411ذرت نسبت داد. سالمون )

وسيله چربي گاو افزایش یافته است. او همچنين نشان داد كه قابليت هضم این دو اسيد چرب ه ( و متعاقبا انرژي جيره ب10Cو  16Cاسيدهاي چرب اشباع )

در آزمایشات مختلف، افزایش راندمان استفاده از انرژي و راندمان تبدیل خوراك و انرژي و نيز افزایش وزن بدن به  ها افزایش یافته است.با سن جوجه

ها را گردد. این خاصيت چربيمربوط مي 1هاافزودن چربي به جيره حاصل گردیده است. این اثر چربي در بهبود عملكرد مرغ به اثر انرژي مازاد چربي خاطر

سل  ود. هوراني وبرداري از اجزاء غير چربي جيره حاصل شاند، بدین صورت كه این احتماال به دليل بهبود بهرهها نسبت دادهعمدتا به اثر كمكي چربي

                                           
1. Extra caloric effect 



ها بدانيم چربي 1باشد، بنابراین بهتر است آن را اثر متابوليكي فوق العاده( معتقدند كه این پدیده به خاطر كم بودن دفع حرارت در مرغ نيز مربوط مي1411)

و افزایش  غيراشباعهاي چرب اشباع و ين اسيدها را به عمل كمكي باثر انرژي مازاد چربي( 1408ماتئوس و سل ) .گيردكه تمام این موارد را در بر مي

تواند عامل عمده باشد، به این نتيجه گرفتند كه ميزان عبور از دستگاه گوارش مي (1401ماتئوس و سل ) برداري از اجزاء غير چربي جيره نسبت دادند.بهره

عت عبور زیادي دارند را افزایش دهد، واضح است كه بزرگي این اثر ها كه سرشود انرژي قابل دسترس كربوهيدراتمعني كه افزایش زمان عبور باعث مي

 ها تا حدودي بستگي به عواملي نظير نوع چربي و روش ارزشيابي این واكنش خواهد داشت.انرژي مازاد چربي

 

 ها هضم و جذب چربي

 هاعوامل موثر بر قابلیت هضم چربي

مهم است. جذب چربي متاثر از این است كه آیا اسيدهاي در این راستا ها تحت تاثير عوامل مختلفي است. خصوصيات شيميایي خود چربي جذب چربي

ها موثر است. قابليت هضم اسيدهاي گليسرید بر جذب آنموقعيت اسيدهاي چرب در ملكول تري .باشندزاد یا به صورت گليسرید ميچرب آن به شكل آ

یابد. افزایش در نسبت اسيدهاي چرب غيراشباع به اشباع باعث افزایش جذب اسيدهاي كربني و درجه اشباعي كاهش مي يد با افزایش طول زنجيرهچرب آزا

اع در بدهند كه متعاقبا اسيدهاي چرب اشهاي مخلوط را تشكيل ميهاي صفراوي ميسلشود. اسيدهاي اولئيك و لينولئيك به راحتي با نمكچرب اشباع مي

                                           
1  . Extra metabolic effect 



ها باشد. اگر این اسيدهاي چرب رسد كه منوگليسریدهاي این اسيدهاي چرب موثرتر از اسيدهاي چرب آزاد آنشوند. در این رابطه، به نظر ميآن حل مي

ي شود. قابليت هضم چربشوند، اگر چه خود منوگليسرید هم بهتر از اسيد چرب آزاد جذب ميتر هضم ميمنوگليسرید را اشغال كنند آسان 2اشباع موقعيت 

ل دیگر نيز بر روزگي بيشترین است. چند عام 93تا  28( نشان داد كه قابليت هضم چربي در سنين 1419) هاكانسون. یابدبا افزایش سن جوجه بهبود مي

 باشند.مي ، سطح پروتئين جيره و جمعيت ميكروبي رودهرهمكمل صفراوي جيره، سطح كلسيم جي كه شامل جذب چربي موثر است

 

 هاسوخت و ساز چربي

درصد احتياجات انرژي خود را از اكسيداسيون  48شود چون جنين پرندگان بالغ بر مهم از رشد جنيني جوجه محسوب مي يها یك جنبهسوخت و ساز چربي

به  گليسریدهاي الزم براي ذخيره انرژي نيازهاي الزم براي تشكيل غشاء، و براي ساخت تريآورند. جنين براي ساخت فسفوليپيداسيد چرب به دست مي

امل حاصل از هضم ليپيد ش يهاي هيدروليز شدهفرآورده انرژي به حساب آیند. منابعشود كه ليپيدها موثرترین ها باعث مياسيدهاي چرب دارد. این ویژگي

ستریفه ها از انتقال، مجددا در رتيكولوم اندوپالسميك انتروسيتاي، باید قبل ااسيدهاي چرب بلند زنجير و منوگليسریدها به محض جذب از لومن روده

ها به داران، این ليپوپروتئيندهند. در پستانها را تشكيل ميبندي شده و ليپوپروتئينرول، فسفوليپيدها و پروتئين بستههاي حاصله با كلستگليسریدشوند. تري

ها ميكرونها به پورتوشوند. در حالي كه در طيور این ليپوپروتئينطریق سيستم لنفاوي انتقال داده ميها از شوند چون آنها قلمداد ميعنوان كيلوميكرون

كربن( و گليسرول آزاد در پستانداران  12شوند. به هر حال، اسيدهاي چرب كوتاه زنجير )كمتر از معروفند چون به جریان خون سياهرگي كبدي انتقال داده مي



( VLDLالي خيلي كم )هاي با چگگليسریدها در ليپوپروتئيناسيدهاي چرب به صورت تري یابند.مي انتقالیق سيستم سياهرگي به كبد و طيور مستقيما از طر

هاي يدسكند تا اآزاد شده از كبد به بافت هدف رسيد، ليپوپروتئين ليپاز آنها را هيدروليز مي VLDLشوند، وقتي اي بافت چربي منتقل ميهاي ذخيرهبه جایگاه

درصد  08شود كه شوند. تخمين زده مي( تبدیل ميLDLها به ليپوپروتئين با چگالي كم )VLDLچرب آزاد جذب سلول شوند. بعد از هيدروليز، بيشتر 

LDL چرب  هايتركيب مادري اسيد شوند.هاي كبدي تجزیه ميكبد و بافت يوسيلهه نهایتا بn-3، ناسيد لينول( يكC18:3n3است. این )  اسيد هم در

هاي دساچوراز با حذف هيدروژن باعث تشكيل یك شود. آنزیمتبدیل مي C18:4n3دساچوراز به  6هاي طيور توسط آنزیم دلتا پستانداران و هم در گونه

و  1مسير چرخه اكسيژناز پروستانوئيدها ازطریق 3هاي سري ساز برايبه عنوان یك پيش C20:5n3شوند. پيوند كربن به كربن در زنجيره اسيد چرب مي

شود. تركيب مادري ها انجام مياز طریق همان آنزیم n-6متابوليسم اسيدهاي چرب  .رودمسير ليپوكسيژناز به كار مي ها از طریقلوكوترین 0هاي سري

شود. اسيد چرب گاما ( تبدیل ميC18:3n6دساچوراز به اسيد چرب گاما لينولنيك ) 6-یعني همان اسيد لينولئيك توسط آنزیم دلتا ،n-6اسيدهاي چرب 

. شود( تبدیل ميC20:4n6دساچوراز به اسيد آراشيدونيك ) 0-شود و سپس این ماده توسط آنزیم دلتاتبدیل مي C20:3n6لينولنيك در اثر طویل شدن به 

يد آراشيدونيك گيرد. مسير سيكلوكسيژناز باعث تبدیل اسمي اسيد آراشيدونيك بعدا از طریق مسيرهاي سيكلوكسيژناز یا ليپوكسيژناز مورد سوخت و ساز قرار

نقش  هاشيدونيك به لوكوترینشود. مسير ليپوكسيژناز در تبدیل اسيد آرا( ميTxA2ها )( و ترومبوكسانPGD2, PGE2, PGF2, PGI2ها )به پروستاگلندین

دساچوراز  6-هاي دلتابراي آنزیم n-3رسد كه اسيد چرب بت وجود دارد. به نظر ميهاي دساچوراز رقاي آنزیمبراي همه n-6و  n-3بين اسيدهاي چرب  .دارد

                                           
1. Cyclooxygenase pathway 



هاي سلولي در غشاء n-3با اسيدهاي چرب  n-6به جيره باعث جایگزیني اسيدهاي چرب  n-3ارجحيت دارد. افزودن مواد خوراكي غني از اسيدهاي چرب 

شود. اگر جيره حاوي مقادیر قابل توجه اسيدهاي چرب لينولئيك و لينولنيك باشد، اسيد مي B5و لوكوترین  ,C20:5n3 PGI3, TxA3و در نتيجه افزایش 

 . گيرديك مورد سوخت و ساز قرار ميتر از اسيد لينولئلينولنيك آسان

 

 برداری از ساير مواد مغذیها و بهرهچربي

 (1461. كاریو و هيل )باشدبرداري از انرژي با اضافه نمودن چربي در جيره مرتبط مياثرات متقابل اجزاء جيره در مورد بهرهرسد كه بيشترین به نظر مي

گزارش  (1418جانسون و همكاران ) یابد.برداري از انرژي جيره افزایش ميشود راندمان بهرهروغن ذرت اضافه مي ،مرغ ينشان دادند زماني كه به جيره

كم پروتئين با افزایش مقدار چربي  يدهد و همچنين در جيرهبرداري از انرژي را در بوقلمون افزایش ميبهرهكردند كه اضافه كردن چربي راندمان غذایي و 

هاي مخلوط حيواني و نشان دادند كه روغن ذرت و چربي طيور به غير از چربي (1441همكاران ) جيره ميانگين وزن بدن افزایش یافته است. گریفيت و

ل دهد. سها را نشان ميژي مازاد چربيها نتيجه گرفتند كه این نتایج اثر انرآن شده است. گذارتخمهاي اري در رشد بدن مرغدگياهي موجب افزایش معني

هاي جوان افزایش داده است. نشان دادند كه اضافه كردن چربي، راندمان غذایي، وزن بدن و استفاده از انرژي متابوليسمي را در بوقلمون (1409و آوینگز )

 .شته استسایر مواد مغذي بهبود دا برداري از پروتئين با قرار دادن چربي بدون منطبق كردن نسبت انرژي متابوليسمي بهها گزارش كردند كه راندمان بهرهآن

افزایش در راندمان  (1466اینه ). لویز و پگزارشات متعددي بهبود در راندمان استفاده از انرژي متابوليسمي را در اثر افزودن چربي به جيره نشان داده است



ها اظهار نمودند كه اثر هاي در حال رشد نشان دادند.آن)روغن سویا( به جيره مرغ غيراشباعوري و قابليت هضم پيه را همراه با اضا فه كردن چربي بهره

 نيز گزارش شده است. (1416ليسون و سامرز )ي به وسيله موجب این افزایش شده است. چنين اثر كمك غيراشباعكمكي بين اسيدهاي چرب اشباع و 

يره كاهش ج 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

درصد  10به  12نشان داده شده است. افزایش پروتيئن جيره از  (1403)وسيله رید ه زائي به خوبي بیافته است. اثرات پروتئين و فسفر جيره بر راندمان انرژي

بهبود بخشيد. همچنين افزایش پيه در  9/12به  4/68گراد از درجه سانتي 1/12و در دماي  1/06به  6/08 گراد ازدرجه سانتي 32 راندمان غذایي را در دماي

اي افزوده هدهند كه چربيها نشان ميهاي با پروتيئن و اسيد آمينه محدود، شده است. این یافتهيرهمرغ در جتخم يمرغ و بازدهجيره باعث بهبود توليد تخم

راندمان استفاده از پروتيئن و  گذارتخمهاي با افزودن روغن ذرت در جيره مرغ (1403بخشد. رید )وري از پروتئين و اسيدهاي آمينه را بهبود ميشده، بهره

 (1416) سل و همكاران .یابدزایش چربي به جيره بهبود ميهاي كم پروتئين و اسيدهاي آمينه گوگرددار در اثر افار خصوصا با جيرهاسيدهاي آمينه گوگردد

 ود.شهاي حاوي یوالف، جو و ارزن در مقایسه با گندم و ذرت ميگزارش كردند كه اضافه كردن چربي به جيره باعث بهبود بيشتري در بازده غذایي جيره

درصد جيره حاوي سبوس برنج، یونجه، یوالف و جو بيشتر از جيره حاوي ذرت،  9( گزارش كرد كه انرژي متابوليسمي حقيقي پيه در سطح  1403رید )

ها ز آنهاي حاوي ذرت، یوالف و جو و مخلوطي ادرصد چربي حيواني در جيره 9و یا  2با قرار دادن  (1411هوراني و سل )شد. سورگوم و سویا برآورد 

خصوص در ه دهند و این بهستند و انرژي متابوليسمي جيره را افزایش مي 1العاده متابوليكي )اثر فرامتابوليكي(ها داراي اثر فوقگزارش كردند كه چربي

                                           
1. Extra metabolic effect 



دن چربي، استفاده از انرژي ( پي بردند كه افزو1408دست آمده است. ماتئوس و سل )ه درصد چربي كه ذرت یكي از اجزاي جيره بوده، ب 9هاي حاوي جيره

ها اظهار داشتند كه این ممكن است به دليل كاهش در سرعت عبور غذا در اثر افزودن چربي به جيره باشد. بخشد. آندر اجزاي غير چربي جيره را بهبود مي

ه و نتيجه گرفتند كه كاهش سرعت عبور غذا در اثر بررسي كرد گذارتخمهاي ها در دو آزمایش جداگانه دیگر، اثر چربي بر سرعت عبور غذا را در مرغآن

رسد كه ميزان عبور غذا، حداقل به نظر مي بخشد.برداري از سایر اجزاي جيره را با افزایش هضم و جذب مواد مغذي، بهبود ميافزودن چربي به جيره، بهره

درصد جيره قابليت هضم نشاسته را از  18 ده كه اضافه كردن پيه در سطحبراي چند جزء غذایي جذب را بيشتر از هضم تحت تاثير قرار دهد. نشان داده ش

افزایش قابليت هضم پودر یونجه و سبوس گندم را در اثر قرار دادن چربي در جيره  (1410. همچنين دیگروت )دهددرصد افزایش مي 0/08درصد به  0/13

باشد. ساز این مواد معدني مضر نمي و براي سوخت گذارتخمهاي مرغ يد چربي در جيرهدرص 18نشان دادند كه تا  (1400آته و ليسون ) گزارش كرده است.

وسيله تشكيل صابون نگهداري كلسيم و منيزیم را كاهش ه هاي گوشتي نه تنها بمرغ يولي به هر حال، گزارشاتي وجود دارد كه اضافه كردن چربي در جيره

همچنين اظهار داشتند كه غلظت صابون مشاهده شده در مدفوع مرغ  (1404آته و همكاران ) .دهدنيز كاهش مي دهد بلكه ذخيره این مواد در استخوان رامي

درصد، ميزان خاكستر استخوان را كاهش داد. ميزان كلسيم و  18بستگي به سطح كلسيم و منبع چربي جيره دارد. افزایش چربي جيره تا سطح  گذارتخم

( بيان داشت كه كلسيم و منيزیم با اسيد هاي چرب، تشكيل صابون غير 1410چربي و ميزان آن متغير بوده است. هاكانسون ) منيزیم استخوان بسته به منبع

وارد شود باید به همان نسبت كلسيم و منيزیم بيشتري در جيره شود. به هر حال شواهدي  گذارتخممرغ  يدهد، بنابراین وقتي چربي در جيرهقابل جذب مي



ي هاي ابتدایي دستگاه گوارش جلوگيرتواند با قدرت باالیي كلسيم را جذب كند و قادر است از تشكيل صابون در قسمتمي گذارتخمد كه مرغ وجود دار

 كند.

 

 گذارتخمتأثیر استفاده از چربي در جیره مرغ 

 گذارتخمهای خوني مرغ تاثیر منابع مختلف چربي بر فراسنجه -الف

به نسبت مقادیر  هاي خاص، بستههاي بدن، مقادیر ليپوپروتئين پالسما، متابوليسم كبد، یا ساختمان و اعمال بافتتركيب ليپيد غشاءاي بر هاي جيرهچربي

تواند ي مياها عمدتا مسئول انتقال ليپيدهاي خون هستند. چربي جيرهگذارد. به خوبي مشخص شده كه ليپوپروتئينتاثير مي غيراشباعاسيدهاي چرب اشباع و 

كه دهند كه خيلي آتروژن هستند در حاليپالسما را افزایش مي LDLsاسيدهاي چرب اشباع  هاي سرم خون را تغيير دهد. عموما،تركيب و سطوح ليپوپروتئين

HDLs وجود،  با این شود.از طریق انتقال كلسترول از بافت به كبد براي توليد و ترشح اسيدهاي صفراوي باعث محافظت در برابر آتروسيس ميPUFAs 

دهند. ها را افزایش مي HDLكه شوند در حاليسرم مي VLDLو  LDLاي باعث كاهش كلسترول و ليپيدهاي در مقایسه با اسيدهاي چرب اشباع جيره

جزء اصلي كلسترول دفعي در كنند و مصرف مي مرغتخمكلسترول خون را براي تشكيل زرده  گذارتخمهاي نشان دادند كه مرغ (1460و همكاران ) كرونر

ما و اي روي مقادیر كلسترول پالسدهد. نتایج بررسي منابع علمي در خصوص تاثير مصرف اسيدهاي چرب جيرهرا تشكيل مي متعاقب ترشح صفرا روده

اي مقادیر كلسترول پالسما و زرده را هاي جيرهروغن PUFA گزارش كردند كه اسيدهاي چرب (1444و همكاران ) موري .مرغ متناقض استزرده تخم



درصد  3هاي حاوي ( گزارش كردند كه جيره2883( چنين تاثيري را نشان ندادند. موراتا و همكاران )1411كه بارتوو همكاران )دهند. در حاليكاهش مي

 گليسرید پالسما نداشتند. رول و تريهاي فرعي طيور( هيچ تاثيري بر كلستهاي سویا، ماهي، كانوال و چربيمنابع مختلف روغن )روغن

 

 گذارتخمتاثیر بر عملکرد تولیدی مرغ  -ب

شوند. به عالوه، استفاده از مكمل مصرف مي گذارتخمها به عنوان منبع اسيد لينولئيك و براي افزایش تراكم انرژي جيره در تغذیه مرغ ها و روغنچربي

ند ابه خصوص در شرایط آب و هواي گرم است. گزارشات مختلف نشان داده گذارتخمهاي ف انرژي در مرغها براي تنظيم مصرچربي یكي از موثرترین راه

. دمي شو گذارتخمهاي كه افزایش انرژي جيره با استفاده از كاربرد چربي در جيره باعث كاهش مصرف خوراك و بهبود ضریب تبدیل خوراك در مرغ

مرتبط با  هايیك عامل اصلي در ارزیابي اقتصادي فعاليت مصرف چربي یا انرژي جيره ،اي سطوح اسيد لينولئيكهاز طریق افزایش مرغتخمافزایش وزن 

شود و این اثر عمدتا به مقدار اسيد لينولئيك آن مكمل چربي مي مرغتخماست. گزارش شده كه چربي جيره باعث افزایش وزن  گذارتخمپرورش مرغ 

اولين كساني  (1400بستگي به مقدار آن در جيره دارد. جنسن و همكاران ) مرغتخمشود. با این وجود، اثرات سودمند اسيد لينولئيك روي وزن مربوط مي

 ،1418) ( و بالناو1462، 1404وجود دارد. شوتز و همكاران ) مرغتخمبودند كه نشان دادند در روغن ذرت یك عامل ضروري براي حداكثر كردن وزن 

هاي گياهي مسئول اصلي این بهبود است. به هرحال، نتایج متناقضي در مورد احتياجات اسيد گزارش كردند كه اسيد لينولئيك موجود در روغن (1411

حالي كه جنسن در درصد را گزارش كردند  1اي كمتر از جيره مقدار (1409)( و وایتهد 1419وجود دارد. شانون ) مرغتخممطلوب  يلينولئيك براي اندازه



 يتوصيه كردند. عواملي نظير سویه مرغتخمدرصد اسيد لينولئيك را براي وزن  2اي بيشتر از ( سطوح جيره1411و گانتر و همكاران ) (1418و همكاران)

ش داشته ت اسيد لينولئيك نقهاي پرورشي ممكن است در این تناقضات احتياجاپرنده، سن بلوغ جنسي، تراكم انرژي جيره و مقدار اسيد لينولئيك جيره

واضح نيست، چون معموال اسيد لينولئيك به عنوان جزئي از جيره حاوي  مرغتخمتاثير مكمل چربي، جداي از مقدار اسيد لينولئيك آن، روي اندازه . باشند

ها ئيك آنهایي كه تراكم اسيد لينولافزودن چربي به جيرهگزارش كردند كه  شود و بنابراین، اثرات هر دو در هم آميخته است. بعضي محققينچربي تامين مي

يك نه تنها به اسيد لينولئ مرغتخمشود. این محققين نتيجه گرفتند كه وزن مي مرغتخمن ز( است باعث افزایش و1449) NRCدرصد( 1بيشتر از احتياجات )

گزارش كردند كه افزایش مصرف روغن  (1401و همكاران ) وجود، اسكراگدهد. با این بلكه به هر نوع اسيد چربي كه به راحتي جذب شود پاسخ مي

 د.نش مرغتخمالجذب بدون افزایش غلظت اسيد لينولئيك باعث افزایش وزن سهل

 

  مرغتخمتاثیر بر ترکیب فیزيکي  -پ

 (1411ناو )نشان دهند. اما بال گذارتخمهاي بر اثر افزودن چربي به جيره مرغ مرغتخمداري در تركيب فيزیكي بسياري از محققين نتوانستند تفاوت معني 

 رغمتخمي چربي در زرده مربوط دانست. چرا كه سفيده و زرده هر دو به كل وزن ي زرده نشان داد. او این افزایش را به ذخيرهداري را در اندازهافزایش معني

رده به سبت زتر نهاي كوچكمرغتخمشود. مي مرغتخمبه دليل چربي جيره، موجب افزایش وزن سفيده و اندازه  وابسته هستند و هر افزایشي در وزن زرده

، كاهش در نسبت زرده به سفيده را گزارش كردند. مرغتخمبا افزایش وزن  (1409( و داوسوم و همكاران )1469) ماریون و همكاران .سفيده بيشتري دارند



به دليل تنوع نژادي و فردي است. وزن بدن نيز  مرغتخم يها در اندازهگيرد. برخي از تنوعتحت تأثير قرار مي مرغتخمي با اندازه رغمتخمهاي اجزاء نسبت

وزن  متعاقبا یابد كهن بدن افزایش ميي زرده به دليل افزایش وزنشان داد كه اندازه (2889روبرت ) موثر است. مرغتخمو نسبت اجزاء  مرغتخم يبر اندازه

ه است. مربوط به افزایش وزن سفيد ،به تمامي تقریبا مرغتخمدار در وزن نيز افزایش خواهد یافت، او نتيجه گرفت كه افزایش معني مرغتخمسفيده و وزن 

د. اسميت یابمقدار نسبي زرده كاهش مي رغمتخمي یابد كه به وزن بدن وابسته است. با افزایش اندازههمراه با باال رفتن سن افزایش مي مرغتخمي اندازه

( افزایش درصد زرده به دليل سن را گزارش 1469و درصد زرده افزایش یافت. ماریون و همكاران ) مرغتخم( نشان داد كه با مسن شدن پرنده، وزن 1464)

هاي هاي جوان افزایش داده و در مرغزرده و سفيده در مرغ روغن ذرت به جيره، وزن g/kg 08اند كه افزودن( نشان داده1401كردند.گریفين و همكاران )

دهد. با غيير ميرا ت مرغتخمي ها نتيجه گرفتند كه چربي، با افزایش ذخيره زرده و افزایش ترشح سفيده اندازهمسن فقط وزن سفيده افزایش یافته است. آن

همكاران  شود. همين مشاهدات توسط وایتهد ووچكتر، موجب افزایش ترشح سفيده ميتخم بزرگتر در مقایسه با تخم ك يوسيلهه تحریك بيشتر ماگنوم ب

وده شده قابل استناد براي چربي جيره نب مرغتخمها نتيجه گرفتند كه همان مكانيسمي كه به سن مربوط بوده و باعث افزایش وزن دست آمد. آنه ( ب1441)

 يها مشاهده كردند كه جيرهداشته باشند. در آزمایش بعدي، آن مرغتخمهاي ساخت تك تك اجزاء سماي روي مكانيو اسيدهاي چرب باید تاثير جداگانه

ناشي از چربي، از كاهش آن در روغن ماهي تا افزایش زیاد با  مرغتخمشود. تنوع در وزن حاوي روغن ذرت موجب افزایش غلظت استرادیول پالسما مي

  .شودادیول( مربوط ميمشترك )استرروغن ذرت به یك مكانيسم 

 



 مرغتخمتاثیر بر خواص کیفي -ث

 مرغتخمبرکیفیت پوستة  تاثیر 1-ث

ي بتواند تبادل بایست مرغتخم ياي براي رشد جنين است كه در زمان مقتضي، بتواند از آن بيرون آید. پوستهایجاد حفره مرغتخم يعمل بيولوژیكي پوسته

پذیر سازد، همچنين بایستي محافظت مكانيكي جهت جنين تا زمان تفریخ را تأمين كند، از طرفي باید آنقدر امكانوساز جنين گازها را در جهت سوخت

دن، ش ، توانائي مقاومت آن در مقابل شكستهمرغتخمشكننده باشد تا جوجه بتواند آن را بشكند و زندگي جدیدش را شروع كند. ولي براي توليد تجاري 

ان تواند به كمبودهایي در ساختممي مرغتخمآید. برخي از علل شكسته شدن شكسته شده ضرر مالي به حساب مي مرغتخمت چون داراي اهميت خاصي اس

و یا  هائي نظير وزن مخصوصضخامت پوسته مستقيما و یا با شاخص نيز اهميت خاصي دارد. مرغتخمپوسته نسبت داده شود، همچنين ساختمان و شكل 

مقابل  تر بایستي استحكام باالتر و مقاومت بيشتري درضخيم يهشود. عموما اعتقاد بر این است كه پوستگيري ميبه واحد سطح اندازهنسبت وزن پوسته 

رار ق مورد استفاده است. استحكام پوسته زماني كه در برابر فشار در حال افزایش مرغتخمترك خوردن داشته باشد. استحكام پوسته نيز جهت ارزیابي پوسته 

ي، ااثرات تغذیه، نژاد، محيط و سن مرغ بركيفيت پوسته به خوبي شناخته شده است. از ميان عوامل تغذیه گيري است.گرفته است تا شكسته شود، قابل اندازه

مرز صحيح نياز  هنوز توافقهستند. به هر حال، با وجود تحقيقات متعدد  مرغتخمميزان كلسيم و فسفر جيره، دو عنصر ضروري جهت تعيين كيفيت پوسته 

فيت اكسيد كربن نيز در بهبود كيكربنات سدیم و ديهاي یك ظرفيتي، بينشان داده شده است كه یون د.وجود ندار گذارتخمهاي این دو عنصر در جيره مرغ

 شود.بهتر مي مرغتخمت پوسته پوسته مؤثر هستند، در برخي از منابع نيز نشان داده شده است اگر منبع كلسيم جيره پودر نشود، كيفي



 

 مرغتخمتاثیر بر کیفیت سفیده  2-ث

رقيق داخلي  يهغليظ خارجي، سفيد يهرقيق خارجي، سفيد يهاز چهار قسمت تشكيل شده است، كه به ترتيب از داخل عبارتند از سفيد مرغتخم يهسفيد

يده اثر بر ميزان چسبندگي سف مرغتخمچسبد. نشان داده شده است كه شرایط نگهداري غليظ داخلي كه به زرده متصل شده است و به شاالز مي يهو سفيد

د برخي محققين وجو يهغليظ است. علت این امر به عقيد يهآید شل شدن و رقيق شدن سفيدوجود ميه ب مرغتخمدارد. اولين تغييري كه در اثر ماندن 

از عوامل مهم در تعيين كيفيت سفيده سن و نژاد و خصوصيات فردي . باشدموجود در روي پوسته مي هايبرخي دیگر ميكروارگانيزم يهبه عقيد آنزیم و

 .دكه كيفيت سفيده بهتري داشته باشنهائي توليد كرد مرغتخمتوان مرغ است، بنابراین، با اصالح نژاد مي

 

 تاثیر بر کیفیت زرده 3-ث

 رنگ زرده تخم  تاثیر بر 1-3-ث

كارتنوئيدها هاي زیادي وجود دارندكه همگي گروهي از هيدروكسيبه عهده دارد.گزانتوفيل مرغتخمترین سهم را در رنگ زرده عمده گزانتوفيل در غذا

شوند. این مواد رنگي در پوست هاي چربي به همان شكل مصرف شده و ذخيره ميو بافت مرغتخم يهمرغ جذب شده و در زرد يهها از رودهستند. آن

باشد. مي يل لوتئينو پوست بر اثر ذخيره شدن گزانتوف مرغتخم يهرنگ زرد يهشوند. قسمت عمدذخيره مي مرغتخم يهشوند ولي در زردذخيره نميسفيده 



به علت وجود آن باشدكه مي 1گزانتينكننده خيلي مؤثر دیگري براي طيور زيرنگين يهشود. مادمواد برگي به مقدار فراوان یافت مي در الوتئين مخصوص

 باشند.كارتنوئيدهاي طبيعي موجود به طور نسبي كمتر مؤثر ميشود. سایر هيدروكسيناميده مي ین اسمه ادر ذرت زرد ب

 

 تاثیر بر ترکیب اسیدهای چرب زرده 3-3-ث

اي هاي تغذیهبه راحتي با دستكاري مرغتخمگيرند، اسيدهاي چرب اي قرار ميدر حالي كه اسيدهاي آمينه و كل پروتئين به سختي تحت تاثير تيمارهاي تغذیه

ب پذیرد. با این وجود، اسيدهاي چرتاثير مي گذارتخموسيله الگوي اسيد چرب جيره مرغ ه به وضوح ب مرغتخم يكنند. الگوي اسيد چرب زردهتغيير مي

هاي درصد از چهار منبع چربي شامل روغن 3در آزمایشي تاثير سطح  (2883همكاران )و  دهند. ميليسكاي پاسخ نميهاي جيرهاشباع تقریبا به دستكاري

كردند.  را بررسي مرغتخمدرصد روغن سویا بود بر تركيب اسيدهاي چرب زرده  2سویا، كانوال، آفتابگردان و كتان در مقایسه با جيره شاهد كه حاوي حدود 

 C18:1n9 ،C18:2n6هاي منابع روغني كاهش و درصد اسيدهاي چرب هاي تيمارمرغتخم يهدر زرد C18:0و  C16:0 هاي چربدر این آزمایش درصد اسيد

 PUFAو افزایش درصد  SFAنسبت به گروه شاهد افزایش یافته بود. نتایج این آزمایش نشان داد كه منابع چربي جيره باعث كاهش درصد  C18:3n3و 

هاي مرغتخم هاي حاوي چربي بهتر ازهاي مربوط به جيرهمرغتخمدر  SFAبه  PUFAد شد. این نشان داد كه نسبت در مقایسه با گروه شاه مرغتخم يهزرد

حاوي  يهبوده است. جير n-3و مقدار بيشتري اسيدهاي چرب  n6حاوي روغن كتان داراي مقدار كمي اسيدهاي چرب  يهگروه شاهد بوده است. جير

                                           
1. Zea xanthin 



هاي حاوي داشت. در این آزمایش جيره n3به  n6هاي حاصله نسبت بزرگي از مرغتخم، SFAبه  PUFAرغم داشتن بزرگترین نسبت الروغن آفتابگردان علي

ها به شود. افزودن روغنارزیابي مي n3/n6اي با نسبت هایي شد كه كيفيت باالتري نسبت به گروه شاهد داشتند. كيفيت تغذیهمرغتخمروغن منجر به توليد 

گردید. بنابراین، محققين نتيجه گرفتند كه  PUFA/SFAو  n3/n6 هاي باالتر اسيدهاي چربهایي با نسبتمرغتخمباعث توليد  گذارتخمهاي مرغ يهجير

تغيير داد. در این آزمایش، ترتيب ارزش  مرغتخمرا در  C18:2n6و  C16:0 ،C18:0 ،C18:1n9اي ميزان اسيدهاي چرب هاي تغذیهتوان با دستكاريمي

، 8( تاثير مصرف سطوح 2881كاچالدورا و همكاران ) هاي حاصله از منابع چربي به ترتيب روغن كتان، كانوال، سویا و آفتابگردان بوده است.مرغتخمكيفي 

ي جيره شاهد بدون روغن بر تركيب اسيدهاي چرب زرده هاي سویا، كتان و الرد را در مقایسه بادرصد روغن 0درصد روغن ماهي و سطوح  3و  0/1

و افزایش هاي خطي و  EPA1 (C20:5n3)درصد باعث افزایش خطي درصد اسيد چرب  3به  8بررسي نمودند. افزایش مصرف روغن ماهي از  مرغتخم

 0شد. افزودن  مرغتخم يدر زرده 22:4n6Cو  C20:4n6و كاهش اسيدهاي چرب  DHA9 (C22:6n3)و  DPA3 (C22:5n3)اسيدهاي چرب  2درجه دوم

گرم در كيلوگرم مجموع اسيدهاي  226تا  121)از  n-6شاهد به ترتيب باعث افزایش سطح كل اسيدهاي چرب  يههاي سویا و كتان به جيردرصد روغن

( و در ازاي كاهش درصد اسيدهاي چرب C18:3n3به ویژه  n-3گرم در كيلوگرم كل اسيدهاي چرب  180تا  33)از  n-3چرب زرده( و كل اسيدهاي چرب 

                                           
1. Ecosapentaenoic acid 

2.Quadratically 

3. Docosapentaenoic acid 

4. Docosahexaenoic acid 



MUFA  درصد( در مقدار اسيدهاي چرب  3/3شاهد فقط باعث افزایش اندكي)تا  يهدرصد الرد به جير 0شد. افزودنMUFA  و تغيير ناچيزي در تركيب

 (1440)توسط نابل  مرغتخمي فسفوليپيدي زردههاي ها در فراكشن FA-LC n 3 1شاهد شد. تجمع ترجيحي يهاسيدهاي چرب در مقایسه با جير يهبقي

ي ها در زرده LC n-3 FAها در ليپيدهاي ساختماني ممكن است بيانگر این محدودیت ذخيره  LC n-3 FAگزارش شده است. این ارجحيت ذخيره شدن 

با  مرغتخمدر  EPA+DHAاند كه ذخيره شان دادهن محققين مختلف(. 2880هاي حاوي روغن ماهيچالدورا و همكاران)باشد كه با مصرف جيره مرغتخم

شود كه هاي كتان و سویا( استفاده مي)نظير روغن C18:3n3هاي ماهي و جلبك( بيشتر از وقتي است كه از منابع غني )نظير روغنDHA منابع غني از

C18:3n3 دهند ولي تاثير ناچيزي بر مقادیر را افزایش ميLC-n-3  ليپيد زرده دارند. این محدودیت تبدیلC18:3n3  بهLC n-3 FA  ممكن است به اشباع

كاهش یابد. برخي از  n-6مصرف اسيدهاي چرب كه فعاليتش با افزایش مقدار مربوط شود C18:3n3هاي دساچوراز دخيل در متابوليسم فعاليت آنزیم

 مرغتخم يدر زرده C20:4n6به  C22:4n6و  C18:2n6به  C20:4n6هاي باعث كاهش نسبتدر جيره  n-3مطالعات نشان داده كه افزایش اسيدهاي چرب 

 LCو تجمع ترجيحي  n-6 LC FAها نسبت به متابوليسم  n-3 FAبا  ∆6و  ∆4هاي دساچوراز توان به باالتر بودن ميل تركيبي آنزیم. این اثر را ميدشومي

n-3 FA دانست. ها در فراكشن فسفولسپيدي زرده مربوط 

دهد بلكه تركيب را افزایش مي مرغتخمشود نه تنها وزن زرده و اندازه هاي طيور اضافه ميهاي گياهي كه به منظور تامين نيازهاي انرژي به جيرهروغن

يدهاي هاي اخير، به دليل ارتباط بين ليپدرصد ليپيد است؛ بنابراین منبع غني ليپيد است. در سال 38شامل حدود  مرغتخم يدهد. زردهرا هم تغيير مي مرغتخم

                                           
1. Preferential accumulation 



ر چه سطح . اگتوجه اوليه مصرف كننده بوده است مورد مرغتخمها، تركيب ليپيد هاي قلبي عروقي و بعضي از انواع سرطانخاص جيره و گسترش بيماري

ه وجود در محصوالت غذایي باید نه تنها از طریق توجه باي چربي مبه طور حقيقي باالست، مطالعات اخير نشان دادند كه كيفيت تغذیه مرغتخمكلسترول 

ارزیابي  3(PUFAو غيراشباع چند پيوندي ) 2(MUFAیك پيوندي ) غيراشباع، 1(SFAها بلكه باید به مقدار اسيدهاي چرب اشباع )سطوح كلسترول آن

 يدر یك مقاله (1400استالمن ). ول زیاد را كاهش دهدتواند اثرات منفي مصرف كلسترمي SFAو سطوح كمتر  MUFAو  PUFAشوند. سطوح باالتر 

هاي ا جيرهها بباشد. وقتي مرغاي و همچنين سطوح و نوع ليپيد جيره ميهاي تغذیهمتاثر از ژنتيك، سن، برنامه مرغتخممروري، نشان دادند كه مقدار ليپيد 

 شدند. مرغتخماي مربوطه به آساني وارد زرده تغذیه شدند، اسيدهاي چرب جيره لينولئيك اسيد حاوي اسيد اولئيك و

وجود داشته است.  n3هاي غني از اسيدهاي چرب هاي طيور با روغنطيور از طریق مكمل كردن جيره 3nهایي براي افزایش مقدار اسيد چرب تالش

كه با همان سطح روغن منهادن،كه حاوي سطح باالیي از  هایي(، تغذیه شدند، نسبت به آنC18:3n3پرندگاني كه با روغن كتان، غني از اسيد لينولنيك )

C18:3n3 داري سطوح باالتري از اسيدهاي چرب هست، تغذیه شدند به طور معنيn3 هاي باالتري از و نسبتn3:n6  داشتند. سطوح اسيد ایكوزاپنتاانوئيك

(C20:5n3در گروه تغذیه شده با روغن كتان یا روغن منهادن نسبت به آن )كه از روغن ذرت تغذیه كردند افزایش یافته بود. هایي 

                                           
1. Saturated fatty acid 

2. Monounsaturated fatty acid 

3. Polyunsaturated fatty acid 



اي دیكته كننده باشد ولي ليپيد جيرهمي PUFAساز )دساچورازها( تنظيم كننده غلظت اسيدهاي چرب خصوصا غيراشباعهاي هاي آنزیماگر چه فعاليت

 مرغخمتمگيري باعث اصالح تركيب اسيد چرب ليپيدهاي زرده اشباع جيره به طور چشاشد. تغيير نوع و مقدار چربي غيربتركيب اسيد چرب در طيور مي

ه شود ولي بها باعث كاهش مقدار آراشيدونيك ميروغن كتان، كه غني از آلفا لينولنيك است، به جوجه ي. تغذیهشودهاي در حال رشد ميبافت جوجهو 

بلند زنجير  PUFAشود. مي PUFA(n-3)ي احتماال از طریق تحریك تشكيل طور پيوسته باعث افزایش سطوح اسيد ایكوزاپنتاانوئيك در ليپيدهاي اندام

در كبد مرغ و كاهش مقدار كل  PUFA(n-6)هاي ماهي به شدت باعث كاهش )خصوصا اسيدهاي ایكوزاپنتاانوئيك و دكوزاهگزاانوئيك( موجود در روغن

)روغن كتان( در جوجه باعث تشكيل اسيد چرب  C18:3n3سطوح باالي  ( گزارش كردند كه1448شود. فتپالس و واتكينز)در خروس مي VLDLتوليد 

C20:5n3  شد، و اینكه تبدیلC18:2n6  بهC20:4n6  كاهش یافت. سطوح بااليC18:2n6  در روغن سویا باعث افزایش ميزان توليدC20:4n6  .شد

 C18:3n3, C20:5n3, C22:5n3, C22:6n3هاي تغذیه شده با روغن كتان سطوح باالي اسيدهاي چرب ( دریافت كه بافت كبد جوجه1400سيمپلولس )

اسيدهاي  داشتند. C20:4n6هاي تغذیه شده با روغن سویا و چربي مرغ مقدار كمتري هایي كه روغن منهادن تغذیه كردند در مقایسه با جوجهنشان داد. جوجه

انك كروش.سازداي را فراهم ميهاي تغذیهتشوند، امكان دستكاري تركيب اجزاء اسيد چرب از طریق آزمایشاساخته مي گذارتخمچرب زرده كه در كبد مرغ 

 آوري شدند و از نظر تركيب اسيدچربها جمعمرغتخممطالعه كرد.  مرغتخماي را بر تركيب اسيد چرب اشباعي اسيد چرب جيره ياثرات درجه (1439)

هایي با مرغتخمتغذیه شدند  1شاهدانه غيراشباعهایي كه با روغن ي( مورد آناليز قرار گرفتند. مرغغيراشباعگيري عدد یدي )درجه اندازهبا استفاده از روش 

                                           
1. Hemp oil 



توليد نمودند.  00تا  09هایي با عدد یدي مرغتخمآردي تجاري  يهاي شاهد تغذیه شده با یك جيرهتوليد كردند در حالي كه مرغ 126و  129عدد یدي 

هاي سفيد مرغ (1462ماكلين و همكاران ) تفاوتي با گروه شاهد نداشتند. 1هاي تغذیه شده با چربي اشباع گوسفنديهاي حاصل از مرغمرغتخمعدد یدي 

هاي تغذیه هاي حاصل از مرغمرغتخمفته تغذیه نمودند. ه 12درصد روغن گلرنگ یا روغن هيدروژنه نارگيل به مدت  10هایي حاوي لگهورن را با جيره

( و ميریستيك 12:8اي اسيدهاي چرب لوریك )هاي تغذیه شده با روغن گلرنگ حاوي مقادیر قابل توجهشده با روغن هيدروژنه نارگيل در مقایسه با مرغ

 n6غيراشباعاسيدهاي چرب بلند زنجير  هاي غني شده بامرغتخم. به عالوه، ( كمتري داشتندC20:4n6داري اسيد آراشيدونيك )( بودند و به طور معني19:8)

 هاي چرب ضروري مربوطه، توليد شدند. هاي غني از این اسيدبا استفاده از مصرف روغن  n3یا

 

 تاثیر بر کلسترول زرده 3-3-ث

 گذارخمتها در اثر تحریك استروژن در كبد مرغ باشد كه ليپوپروتئينبه صورت كلسترولين آزاد مي مرغتخمي درصد كلسترول موجود در زرده 48بيش از 

س از عبور ي زرده، پساز تشكيل دهندهها به همراه سایر مواد پيشگردند. در این محل ليپوپروتئينساخته شده و به وسيله جریان خون به تخمدان منتقل مي

ه هایي كه به وسيلدهند به كمك گيرندهفوليكول را تشكيل مي يهایي كه دیوارههاي در حال رشد و سایر بافتي فوليكولهاي موجود بر رواز مویرگ

 شوند و این بدان معنيهاي پالسما به طور كامل و دست نخورده جذب زرده ميآیند. ليپوپروتئينها ساخته شده جزو ساختمان اوویست در ميآندوسيت

                                           
1 . Mutton fat 



هاي بي گيرندهگردد. ميل تركيها مشخص ميتركيب ليپيدي موجود در هر یك از ليپوپروتئين يمرغ به وسيلهتخم يهاي موجود در زردهچربياست كه تركيب 

ز پالسما و ساز زرده اباشد و این به آن معني است كه ميزان برداشت ليپوپروتئين توسط مواد پيشموجود بر روي غشاء اوویست بسيار زیاد مي ليپوپروتئين

فع شود. دیك راه اصلي دفع كلسترول در مرغ محسوب مي مرغتخم باشد.غلظت آنها در زرده تا حد زیادي مستقل از غلظت ليپوپروتئين پالسما مي

گرم ميلي 18روئيد كم چربي كل است گذارتخم( اعالم كرد كه در مدفوع یك مرغ 1410هاي اسيدي و خنثي دومين راه دفع كلسترول هستند. سيم )استرول

هاي بيوسنتز ترین محلهاي مدفوع خيلي متغير است و بيشتر به نوع و مقدار چربي جيره بستگي دارد. كبد و اویداكت اصليباشد. دفع استرولدر روز مي

 مرغخمتشاخصي در ارزیابي كيفيت به عنوان  مرغتخم يكلسترول به عنوان یكي از ليپيدهاي موجود در زرده هستند. گذارتخمهاي كلسترول در مرغ

هاي آگاهي در مورد رابطه بين كلسترول و چربي غذا و پيشرفت بيماري .گرم متغير استميلي 208تا 288بين  مرغتخمشود. مقدار كلسترول محسوب مي

شان دارند این منبع غذایي مهم محدودیت مصرف پيدا كرده است. به عنوان منبع غني و مهم كلسترول در رژیم غذایي مرغتخمقلبي و دركي كه عموم از 

داري از لحاظ سوددهي صنعت و هم به طور معني مرغ را كاهش داد هم محدودیت مصرف را كم كردههاي مختلف كلسترول تخمحال اگر بتوان با روش

 باشد. قابل رقابت مي مرغتخمتوليد 

مرغ گردند. همه عوامل مؤثر بر تغييرات ميزان كلسترول در پالسماي خون، روي ر ميزان كلسترول زرده و كل تخمتوانند باعث تغيير دعوامل متعددي مي

ود كند. اگر چنين فرض شذخيره مي مرغتخم يبخشي از كلسترول ساخته شده در كبد را در داخل زرده گذارتخمگذارند. مرغ هم اثر مي مرغتخمكلسترول 

لسترول از افزایش ك مرغتخمكند، نوع رژیم غذایي بر ميزان كلسترول دفعي بدن به داخل به عنوان یك محل دفع كلسترول استفاده ميمرغ كه مرغ از تخم



د شويدهنده ليپيد زرده كه در كبد مرغ ساخته م مرغ به وسيله تركيب مواد تشكيلكند. و به این دليل است كه ميزان كلسترول زرده تخمخون جلوگيري مي

در آزمایشي  (2883و همكاران )ميلينكس . مرغ را كاهش دادلسترول زرده تخمك دتوانهاي غذایي مختلف نشان داده است ميگردد. استفاده از جيرهتعيين مي

درصد روغن سویا  2دود شاهد كه حاوي ح يهاي سویا، كانوال، آفتابگردان وكتان در مقایسه با جيرهدرصد از چهار منبع چربي شامل روغن 3تاثير سطح 

 (1442و الكين ) نداشت. واتكينز مرغتخمرا بررسي كردند. نتایج این آزمایش نشان داد كه منابع چربي تاثيري بر كلسترول  مرغتخمبود بر ميزان كلسترول 

لسترول واني براي كاهش سطوح قابل توجه كنيز گزارش كرده بودند كه كلسترول زرده تحت تاثير ليپيد جيره قرار نگرفته است. چنين فرض شده كه نات

موراتا د. شوقف ميمتو مرغتخمكلسترول براي بقاء جنين ناكافي باشد توليد  يذخيره به خاطر یك مكانيسم كنترل فيزیولوژیكي است كه وقتي مرغتخم

ا ترشح كلسترول توسط كبد باشد كه با مصرف خوراك ی تواند بيانگر توليد و( گزارش كردند كه سطح كلسترول پالسما تنوع زیادي دارد كه مي2883)

توان رابطه بين كلسترول خون و كلسترول زرده را به خوبي آشكار ساخت این اندازي مرغ رابطه دارد. یك تفسير احتمالي براي این كه نميتخمك يدوره

 .كندان به سرعت تغيير ميهاي در حال رشد در طول زمحقيقت است كه كلسترول قابل دسترس خون براي ائوسيت

 

 های گوشتيجوجه یتأثیر استفاده از چربي در جیره

هاي . تحقيقات اوليه نشان داد كه چربيشدنداضافه ميها به مجموعه مواد غذایي قابل استفاده در صنعت خوراك ميالدي، چربي 1498ي در اواخر دهه

شوند. گيرند و در بسياري از موارد موجب بهبود عملكرد آنها ميهاي مختلف حيوانات، به خوبي توسط آنها مورد استفاده قرار ميافزوده شده به خوراك گونه



شوند، ميزان دریافت چربي توسط طيور پایين است. با این تشكيل مي هاي روغنيهاي غذایي معمول طيور، عمدتا از غالت و كنجاله دانهاز آنجایي كه جيره

درصد از چربي تشكيل شده باشد، استفاده نمایند، بدون آن كه مشكلي در رشد آنها ایجاد شود. ميزان پاسخ  38هایي كه تا ها قادرند از جيرهوجود جوجه

ي طيور بسيار ه پروتئين جيره بستگي دارد. امروزه استفاده از منابع مختلف چربي در جيرهطيور به چربي افزوده شده، به نوع، سن پرنده و نسبت انرژي ب

ه ویژه كشي هستند. چربي حيواني بشوند عمدتا چربي حيواني و فرآوردهاي ضایعاتي روغني طيور به كار برده ميهایي كه در تغذیهباشد. چربيمتداول مي

 باشد. گليسيریدها و به مقدار كمتر اسيد چرب آزاد ميتري پيه، عمدتا اشباع بوده و اكثرا حاوي

به  واست  ها شناخته شدهدهند كه این اثر به نام اثر افزایشي چربيرود افزایش مياستفاده از انرژي جيره را براي طيور بيش از آنچه كه انتظار مي ،هايچربي

ذي، مغي 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 وسيله

شدن  ه جهت مناسببهتر از انرژي جيره و نيز افزایش جذب اسيدهاي چرب ب يكمتر بودن اتالف حرارتي جيره مكمل شده با چربي و در نتيجه استفاده

در صنعت مرغداري گوشتي انواع مختلف چربي به عنوان اجزاء خوراك (. 1441شود )نيتسان و همكاران، نسبت اسيدهاي غيراشباع به اشباع حاصل مي

ایش قوام و خوشخوراكي اي قدیمي بوده كه براي افزهاي گوشتي شيوهجوجه يگيرند. افزودن مقادیر كم چرب و روغن به جيرهمورد استفاده قرار مي

هاي ها عالوه بر داشتن مقدار زیادي انرژي موجب كاهش گرد و غبار ناشي از خوراكچربي(. 1414شده است )سامرز و ليسون، هاي آردي استفاده ميجيره

اشد كه سایر مواد مغذي جيره نسبت به بهاي افزودن چربي تنها زماني موثر ميشوند. با این وجود مزیتآردي گردیده و افزایش مصرف آن را موجب مي

هاي ربيالعمل طيور نسبت به چعكس باشد.ها همچنين منبع اسيدهاي چرب ضروري )لينولئيك و لينولنيك( براي طيور ميسطح انرژي متوازن شوند. چربي



باشد )وایزمن و همكاران، هاي مختلف ميچربي حيواني و گياهي متفاوت است كه این تفاوت به اختالف در ميزان انرژي قابل سوخت و ساز حاصل از

تري یابد یعني انرژي بيشباشد. راندمان استفاده از چربي با افزایش سن جوجه افزایش مي( كه احتماال به خاطر نوع و تركيب اسيدهاي چرب آنها مي1406

ي طيور توسط برخي از محققان گزارش شده ز اسيد چرب در جيره(. استفاده ا1441آید )وایزمن و همكاران، از چربي به دليل افزایش سن به دست مي

درصد اسيد چرب آزاد با مقادیر متغيري از  40تا  10آید حاوي كشي كه در كارخانجات روغن نباتي به دست مياست، اسيد چرب حاصل از روغن

ها و دیگر اجزاي ها، كاروتنوئيدها، رنگدانهها، توكوفروليدها، استرولمانده بيشتر شامل اسيدهاي چرب اشباع، فسفوليپباشد. مواد باقيگليسيرول ميتري

( نشان داد كه استفاده از اسيد چرب سویا و چربي طيور و 2881هاي شيوازاد و همكاران )(. بررسي1446باشد )ویال و استيو گارسيا، محلول در چربي مي

( گزارش كردند كه از مشكالت استفاده از 1446هاي گوشتي دارد. بالنچ و همكاران )رد جوجهي غذایي، تاثير مطلوبي بر عملكیا مخلوط آنها در جيره

( اظهار داشتند كه مقدار زیاد اسيد 1404باشد. اسكالن و آیال )هاي گوشتي وجود اسيدهاي چرب آزاد در آن ميي جوجهاسيدهاي چرب در تركيب جيره

هاي حاوي اسيد چرب اشباع در پرندگان جوانتر بارزتر گردد و این كاهش جذب در چربيشده ميچرب آزاد در چربي باعث كاهش جذب مواد هضم 

هاي گياهي نسبت به پيه بيشتر است كه دليل احتمالي آن باال بودن قابليت هضم اسيدهاي چرب وري روغنها حاكي از آن دارد كه بهرهباشد. گزارشمي

هاي غيراشباع ( گزارش كردند كه دليل بهتر هضم شدن چربي1400(. كرادال )1441باشد )زوليچ و همكاران، يغيراشباع در مقابل اسيدهاي چرب اشباع م

 باشد.هاي اشباع به خاطر تاثير بيشتر آنها در ترشح صفرا مينسبت به چربي



شود. يي شكمي مو افزایش ميزان چربي حفرهغذایي  یلهاي گوشتي موجب افزایش اضافه وزن، بهبود ضریب تبدي غذایي جوجهافزودن چربي به جيره

گردد. هاي غذایي پرانرژي باعث كاهش مصرف غذا ولي بهبود بازدهي آن ميدهد كه چربي افزوده شده به جيرهنتایج برخي از تحقيقات انجام شده نشان مي

یابد. بيش ها را بهبود بخشيده و در نتيجه مصرف غذا افزایش ميهاي كم و یا متوسط انرژي، استفاده از چربي وضعيت فيزیكي جيرهدر صورتي كه در جيره

هاي گوشتي شد. جایگزیني روغن ذرت توسط دار مصرف غذا و اضافه وزن بدن جوجهدرصد خلط روغن تخم پنبه در جيره غذایي باعث كاهش معني 3از 

هاي گوشتي نشان نداد. در آزمایشي پيه گاو باعث دیل غذایي در جوجهدار بر مصرف غذا، اضافه وزن و ضریب تبخلط روغن تخم آفتابگردان اثر معني

از  هاي گوشتي داشت. برخيافزایش اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایي گردید، در صورتي كه خلط روغن تخم آفتابگردان، اثر منفي بر عملكرد جوجه

هاي گوشتي را تحت تاثير ي شكمي جوجهان منابع روغن، ميزان چربي حفرههاي غذایي داراي انرژي و پروتئين یكسمحققان گزارش كردند كه در جيره

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 قرار نمي

رید، كلسترول و گليسيهاي با تراكم انرژي باال منجر به افزایش سطح ترياستفاده از جيره از طرفينماید. هاي حيواني و گياهي بر اضافه وزن تاكيد ميچربي

VLDL شود. عالوه بر این این كاهش راندمان ي توليدي ميي چربي در الشه و كاهش كيفيت الشهشود، كه در نتيجه منجر به افزایش ذخيرهخون مي

 (. 1310گان گوشت طيور هم مطلوب نيست )گليان و ساالر معيني، ندهي اقتصادي براي مصرف كنخوراك مصرفي و بازده

تواند در تخمين ميزان انرژي قابل متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت موثر باشد، به طوري كه با افزایش این به اشباع مي غيراشباعنسبت اسيدهاي چرب 

بل یابد. ضریب همبستگي بين ميزان به كارگيري چربي و انرژي قانسبت ميزان قابليت جذب و انرژي قابل متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت افزایش مي



درصد از انرژي قابل متابوليسم ظاهري با تصحيح ازت در چربي به مقدار آن بستگي دارد. مصرف  68دهد كه ي با تصحيح ازت نشان ميمتابوليسم ظاهر

ي اذخيره هايشوند. بافت چربيها در بيشتر مواقع بدون تغيير جذب ميدهد زیرا این چربيهاي نرم را افزایش ميهاي غيراشباع احتمال توليد الشهچربي

 گيرد. هاي حيواني ميهاي گياهي حاوي مقادیر زیاد اسيدهاي چرب غيراشباع در مقایسه با چربيهاي گوشتي بيشتر تحت تاثير روغنجوجه

خنثي هستند كه مواد اوليه الزم جهت  pHهایي با هاي كلسيمي نامحلول در محيطهاي كلسيمي اسيدهاي چرب یا پودر چربي در واقع همان صابوننمك

آید. استفاده از پودر چربي در جيره طيور بسياري از مشكالت هاي گياهي به دست ميباشد كه از پسمانده كارخانجات تصفيه روغنتهيه آن خمير صابون مي

هاي مودن نمك( نشان داد كه جایگزین ن2889كند. تحقيقات ماال و همكاران )از جمله ذوب، نگهداري، امكان اكسيداسون و حمل و نقل را تسهيل مي

گردد. آنها همچنين به این نكته اشاره نمودند كه هاي گوشتي ميداري در عملكرد جوجههاي گياهي باعث كاهش معنيكلسيمي اسيدهاي چرب با روغن

يدهاي چرب استفاده هاي كلسيمي اسهایي شد كه نمكدليل احتمالي آن یكسان نبودن ميزان انرژي موجود در دو منبع بوده كه باعث كاهش وزن جوجه

 0/2هاي گوشتي سطوح ( در تركيبات جيره جوجه2886ي رشد نمود بيشتري داشت. تبعيدیان و صادقي )نموده بودند كه این اختالف در مراحل آخر دوره

 0/1هاي تغذیه شده با جهدار در جوهاي كلسيمي اسيدهاي چرب اضافه نمودند كه با افزایش پودر چربي در جيره كاهش وزن معنيدرصد نمك 0/1تا 

ه گوارش ادرصد پودر چربي مشاهده نمودند؛ كه دليل احتمالي آن را پایين بودن كيفيت این محصول یا كاهش قابليت هضم آن به هيدروليز ناقص در دستگ

 ها ذكر كردند.جوجه

 



 گیریبندی و نتیجهجمع

افزودن چربي  .داري بر انرژي متابوليسمي جيره داردها در جيره اثرات معنيتغييرات نسبتا كم مقدار آن كهمتراكمي از انرژي هستند  نابعمبه عنوان ها چربي

ي جيره و تامين اسيدهاي خوراكخوش ، افزایشحالت پودر شدگي جيره ، كاهشهاي محلول در چربيباعث جذب بهتر ویتامين ي طيوربه خوراك روزانه

جذب بهتر تمام مواد مغذي موجود در به كه  شدهسرعت عبور غذا در دستگاه گوارش  كاهش، افزودن چربي باعث عالوه بر این شود.چرب ضروري مي

ير ها تحت تاثقابليت هضم چربيبا این حال برابر انرژي قابل سوخت و ساز بيشتري دارند.  3تا  2ها حدود ها در مقایسه با دانهكند. چربيخوراك كمك مي

، بودن غيراشباع ياسيد چرب، درجه يها متاثر از طول زنجيرهقابليت جذب چربيقرار دارد. ها در گليسرید ي چرب اشباع و ترتيب آنمقدار و طول اسيدها

ل كمكي ها را به عمثر انرژي مازاد چربيباشد. امياستري شدن، نسبت اسيدهاي چرب اشباع به غيراشباع و موقعيت اسيد چرب بر روي گليسرید  يدرجه

ب ليپيد اي بر تركيهاي جيرهچربيگذار در مرغان تخم دهند.ميبرداري از اجزاء غير چربي جيره نسبت هاي چرب اشباع و غيراشباع و افزایش بهرهين اسيدب

ه نسبت مقادیر بسته بمرغ هاي كمي و كيفي تخمویژگيهاي خاص، هاي بدن، مقادیر ليپوپروتئين پالسما، متابوليسم كبد، یا ساختمان و اعمال بافتغشاء

افزایش انرژي جيره با استفاده از كاربرد چربي در جيره باعث كاهش مصرف خوراك و بهبود ضریب تبدیل  گذارد.اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع تاثير مي

یك عامل اصلي در  مصرف چربي یا انرژي جيره ،ي سطوح اسيد لينولئيكهامرغ از طریق افزایشافزایش وزن تخم. شودگذار ميهاي تخمخوراك در مرغ

لئيك شود و این اثر عمدتا به مقدار اسيد لينومرغ ميگذار است. چربي جيره باعث افزایش وزن تخمهاي مرتبط با پرورش مرغ تخمارزیابي اقتصادي فعاليت

دهند و ميزان دریافت چربي توسط طيور پایين هاي روغني تشكيل ميغالت و كنجاله دانه ي مرغان گوشتي را عمدتاجيره. شودآن مكمل چربي مربوط مي



درصد از چربي تشكيل شده باشد، استفاده نمایند، بدون آن كه مشكلي در رشد آنها ایجاد شود.  38هایي كه تا ها قادرند از جيرهاست. با این وجود جوجه

نها زماني هاي افزودن چربي ته نوع، سن پرنده و نسبت انرژي به پروتئين جيره بستگي دارد. با این وجود مزیتميزان پاسخ طيور به چربي افزوده شده، ب

ن هاي حيواني و گياهي متفاوت است. با ایالعمل طيور نسبت به چربيباشد كه سایر مواد مغذي جيره نسبت به سطح انرژي متوازن شوند. عكسموثر مي

دهند ج نشان ميآید. نتاییابد؛ یعني انرژي بيشتري از چربي به دليل افزایش سن به دست ميز چربي با افزایش سن جوجه افزایش ميوجود راندمان استفاده ا

 شود.هاي گوشتي موجب افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایي ميي غذایي جوجهكه افزودن چربي به جيره

پشگامان سپند گستربخش علمي   

متينحميدرضا همتي   


