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چکیده
ا مروزه مصرف مکمل های جیره در کاهش بیماری ها و تلفات در طیور مورد توجه قرار گرفته است .از
جمله ی این مکمل ها  ،اسید چرب لینولئیک مزدوج ( )CLAاست که می توان از آن در تامین اهداف
مذکور  ،غنی سازی گوشت جوجه ها و استفاده از اثرات درمانی آن در انسان بهره جست .در این مقاله از
 033قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه رأس  033به مدت  6هفته ( 24روزگی) در قالب یک
آزمایش تصادفی با 5تیمار 5،تکرار و تعداد  24قطعه جوجه به ازای هر تکرار استفاده گردید .در تیمارهای
آزمایشی  CLAبا نسبتهای مختلف جایگزین 0درصد سهم کل روغن موجود در جیره شد .نتایج این
بررسی نشان داد که تیمارهای آزمایشی باعث کاهش میانگین وزن ،افزایش وزن روزانه و میزان دان
مصرفی در کل دوره پرورش شدند .نتایج آزمایش تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل در 23
روزگی و اثر تیمار ها بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی دارای اختالف معنی داری بود.
واژگان كلیدی :اسید لینولئیک مزدوج،ایمنی،آنتی اکسیدان،جوجههای گوشتی.
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 -1مقدمه
اسید لینولئیک مزدوج  CLAیک گروه از اسیدهای چرب غیراشباع ) 23 2(PUFAکربنه با دو پیوند دوگانه است که در
نتیجه فعالیت بیوهیدروژناسیون باکتریها در شکمبه تولید میگردد .گوشت و محصوالت لبنی نشخوارکنندگان منابع
اولیهایزومرهای  CLAهستند CLA .در شکمبه حیواناتی تولید میشود که باکتریهای تخمیرکنندهای همچون بویترو ویبریو
فیبرو سولفت  4وجود دارد (.)Griswod et al, 4330
 Parizaو همکارانش ( )4332دریافتند که افزون بر جهش زاها ترکیبی با ویژگی ضد جهش در گوشت وجود دارد.همچنین
آن ها گزارش کردند موادی با خاصیت ضد جهش در همبرگر و گوشت وجود دارد که به طور مشخص مانع رشد تومورهای
اپیدرمیموش میشود.این ترکیب پس از شناسایی اسید لینولئیک دوگانه یا مزدوج ) (CLAنام گرفت و اساساین نام گذاری
شباهت ساختاری آن با اسیدلینولئیک بود،اسید چربی که مسئول اثرات گوناگون بر بدن است.اسید لینولئیک مزدوج )(CLA
مخلوطی از  43ایزومر اسیدلینولئیک ) (C18:2است که خود یکی از اسیدهای چرب ضروری است.از میان انواعایزومرهای
آنایزومر سیس-9ترانس 22و ترانس-23سیس 24از نظر بیولوژی بسیار فعال هستند ( .) Pariza et al, 4332مطالعات انجام
شده نشان میدهد کهایزومرهای سیس ،9ترانس  22و ترانس ،23سیس  24از نظر عملکرد بیولوژیک از دیگرایزومرهای CLA
فعال تر هستند دلیل احتمالی آن تفاوت ساختمانی آن ها با سایرایزومرها است و این دوایزومر در بافتهای جانوری یافت
میشوند (.) Corino et al., 4334
گوشت نشخوارکنندگان از منابع اصلی تامین اسید لینولئیک مزدوج ) (CLAدر جیره غذایی انسان میباشند(4337
.)Lawson et al.,در انسان منبع اصلی اسید لینولئیک مزدوج )،(CLAچربی شیر مصرفی است (.) Jiang et al., 2994
برای جوجه اطالعات کمیدرباره تأثیر  CLAرویایمنی در دسترس است،اگرچه یادآوری شد که  CLAرا میتوان به طور
بالقوه در تولید طیور تحت سیستم تولید بدون آنتیبیوتیک مصرف کرد .مطالعات حاکی ازاین است که  CLAواکنشهای
کاتابولیک را در برابر اندوتوکسین محافظت میکند و تأثیر ضد التهابی دارد (کوک و همکاران،2990،تاکاهاشی و همکاران0،
.)4334جیره حاوی  CLAتولید آنتیبادی را در جوجههای گوشتی افزایش داد ( .) Takahashi et al., 4330اخیراً ژانگ و
همکاران(  )4335ثابت کردند که جیره حاوی  CLAفعالیت لیزوزیم را در سرم و طحال و تکثیر سلول تکهستهای صفاقی
خون در واکنش به کنکاناوالین  Aافزایش میدهد ) Chang et al, 4332( .خاطر نشان کردند که توانایی  CLAبرای
افزایش فعالیت کبدی  CATحاکی ازاین است که جیره حاوی  CLAممکن است حداقل تا حدی سیستم دفاعی آنتی-
اکسیداسیون و همچنین متابولیسم لیپید را در کبد جوجههای گوشتی تحت تأثیر قرار میدهد.جیره حاوی  CLAباعث بهبود
ظرفیت آنتیاکسیدانی در جوجه های گوشتی با افزایش کل فعالیت سوپراکسیددیسموتاز در کبد،سرم و ماهیچه و افزایش
فعالیت کاتاالز در کبد وکاهش مالوندیآلدهید کبد،سرم و ماهیچه میشود (کو و همکارانش ،4332ژانگ و همکارانش
.)4333بنابراین  CLAبه بهبود عملکردایمنی و کاهش واکنشهای تنشی از طریق افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان کمک می-
کند بدین طریق باعث کاهش تولید سوپراکسید،تحریک فعالیت لیزوزیم،تولید آنتیبادی و تکثیر لنفوسیت  Tو کاهش سنتز
 PGE2میشود.
اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAاثر ضدالتهابی خود را از طریق مهار سنتزایکوزانوئیدها از آراشیدونیک اسید انجام میدهند که
به نظر میرسداین اثر اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAاز طریق مهار سایکلواکسیژناز )COX2( 4انجام میشود (4333
 )Derecka et al,که سرانجام  PGE2ساخته نمیشود.تحقیقات اخیر نشان میدهد که اسید لینولئیک ( )CLAبه طور
معنی داری چسبیدن مونوسیت ها را به اندولیوم رگ ها مهار میکند.به نظر میسد اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAاز طریق
- Poly Unsaturated Fatty Acids
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مهار تولید فاکتور فعال کننده پالکت هاسبب مهار اتصال مونوسیتهای فعال شده توسط سیتوکین ها،به سلولهای اندوتلیال
میشود ( .) Ringseis et al, 4333اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAبه روشهای گوناگونی رویایمنی بدن و حفظ غشای
سلول اثر میگذارد(.زنینی و همکاران )4336،نشان دادند که اکسیداسیون چربی سینه مرغهایی که در یخچال نگهداری
میشدند و قبال از اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAاستفاده کرده بودند،بسیار کمتر از گروهی بود که اسید لینولئیک مزدوج
( )CLAاستفاده نمیکردند به عبارت دیگر استفاده از اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAزمان ماندگاری را افزایش داد) (4330
.)Yamada et al.,گزارش کردند که اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAباعث کاهش سطوح عامل نکروز کننده توموری آلفا
سرم ( )TNFαمیشود.این یافته ها نشان میدهد که جیره غذایی حاوی اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAبویژه در جیرهای که
سطوح چربی آن پایین است باعث کاهش چربی بدن بدون آسیب زدن به کبد میشود.اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAاثرات
سودمندی بر سرطان (ها و همکاران )2993،عملکردایمنی (مایلر و همکاران،)2992،تصلب شریان (لی و
همکاران،)2992،افزایش وزن و مصرف خوراک (چین و همکاران،)2992،ترکیب بدن (پارک و همکاران )2997،دارد.
اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAآنژیوژنزیس و متاستاز را در پستان،کبد،کولون و سلولهای روده کاهش داد و آپوپتوز را
افزایش داد.بنابراین پیشرفت و تکثیر تومورها را تخریب میکند (آیپی و همکاران(.)2995،خدایی و همکاران )2033،گزارش
کردند که اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAبه طور معنی داری غلظت سرمیایمنوگلوبولین (IgG)Gرا افزایش میدهد در
حالیکه غلظت سرمیایمنوگلوبولین(IgG) Eو عمل نکروز دهنده توموری آلفا ( )TNFαرا کاهش داد CLA.واکنشهای
کاتابولیکی را علیه اندوتوکسین در موش،موشصحرایی و خوک محافظت میکنند (Miller 2992( ، ) Kok et al, 2990
 )et al,و .) Changoa et al., 2995
( .) Wiegand et al, 4322گزارش کردند که تعداد گلبولهای سفید تعداد لنفوسیتهای خون بوسیله اسید لینولئیک
مزدوج ( )CLAتغییر نمیکند.همچنین غلظت نیتریک اکساید در خوکهای تغذیه شده با مکمل  CLAدر سطح  2درصد در
مقایسه با دیگر گروههای تغذیه شده با سطوح مختلف اسید لینولئیک مزدوج ( )3/3،5/3،45/3،24( )CLAبیشتر بود.اسید
لینولئیک مزدوج ) (CLAباعث تحریک سیستمایمنی در جوجه ها و موش میشود( ) Kok et al, 2990وانگ و
همکاران(..) Hayek et al., 2999( .) Wong et al, 4334جیره حاوی اسید لینولئیک مزدوج ) (CLAتعداد و عملکرد
لنفوسیت ها را در خون محیطی تنظیم میکند،با افزایش مقادیر اسید لینولئیک مزدوج ) (CLAدر جیره ( 2/3،00/3،67و 4
درصد) درصد سلولهای  CD8به صورت خطی افزایش مییابد.) Bassaganya Riera et al,4332( .
مورائس و همکاران ( ) 4324در آزمایشی که به منظور بررسی اثرات اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAبر عملکرد و پاسخایمنی
در خوک های از شیر گرفته شده انجام دادند،گزارش کردند که اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAدر تکثیر لنفوسیت ها،درصد
سلولهای  CD4+و ،CD8+پروتئین های پالسما،مقدار گلبول سفید و قرمز،میزان نفس یا دمای رکتوم پس از چالش
سیستمایمنی با لیپوپلی ساکارید تغییریایجاد نمیکند.آن ها همچنین گزارش کردند که،اگرچه مکمل  CLAتأثیری بر
عملکرد رشد یا برخی پارامترهای سیستمایمنی ندارد اما افزایش یترایمنوگلوبولین  )IgG( Gبوسیله  2درصد مکمل CLA
نشان میدهد که اسید لینولئیک مزدوج ( )CLAدارای اثرات سودمندی بر سیستمایمنی هومورال خوکهای از شیر گرفته
است.تأثیرات  CLAروی مرگ و میر نتایج متفاوتی را نشان میدهد.مرگ و میر به طور خطی در جوجه ها با افزایش CLA
جیره تا  %4کاهش مییابد (ژانگ و همکاران.)4337،
 -2تکنیک ها و روش ها
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خصوصیات محل اجرای آزمایش

این آزمایش در سالن پرورش مرغ گوشتی واقع در مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان ( خوارسگان ) واقع در شرق اصفهان در بهار سال  2092انجام شد.محل اجرای آزمایش واقع در شرق اصفهان (با عرض
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جغرافیایی  04درجه و  23دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  52درجه و  27دقیقه شرقی) با ظرفیت  2533قطعه جوجه
بود.گرمای سالن به وسیله دو بخاری گازی اتوماتیک مجهز به ترموستاتهای الکتریکی که در خارج از سالن قرار داشت تامین
میشد.ترموستاتهای الکتریکی در ارتفاع  23سانتی متری از کف سالن قرار داشتند.با استفاده از دو کانال که زیر سقف تعبیه
شده بود گرما به درون سالن هدایت میشد.روشنایی سالن نیز توسط المپهای رشتهای  63واتی که ارتفاع آنها از کف سالن 4/0
متر بود تامین میشد.
-2-2

آماده سازی محل آزمایش

ابتدا سالن پرورش از هرگونه مواد تخلیه و جارو گردید و با آب پرفشار شسته شد.پس از آن سالن با موادشوینده و بعد از آن دو
مرتبه با آب پرفشار شستشو گردید.کف و دیواره ها تا ارتفاع  2متری شعله گرفته شد.پس از آن کف سالن سود  %7پاشیده و
سپس مجدداً با آب پرفشار شستشو گردید.
پس از شستشو و خشک شدن سالن،کف سالن در داخل هر جایگاه،رول مقوا گرفته شد.در هر جایگاه یک آبخوری و یک دان
خوری مخصوص جوجه قرار داده شد.سپس آشیانه ها با فرمالین ضدعفونی گردید و به مدت دو روز تمامیدرها و پنجره ها
بسته نگه داشته شدند.بعد ازاین مدت 42،ساعت هواکش ها روشن شدند تا گاز موجود در سالن تخلیه گردد.سطلهای دان در
کنار هر جایگا ه قرار گرفت و دمای سالن قبل ورود جوجه ها به  04-00درجه سانتیگراد و رطوبت به حدود  53درصد رسانده
شد.در هفته اول پرورش دمای آشیانه حدود  04تا  00درجه سانتیگراد بود که به تدریج هر هفته  5/4درجه سانتیگراد دما
کاهش داده شد تا در انتهای هفته پنجم به  43الی  44در جه سانتیگراد رسید و بعد از آن سعی شد همین دما ثابت
بماند.رطوبت سالن در حد  63-53درصد در طی دوره پرورش حفظ گردید.در طول دوره پرورش برنامه نوری به صورت 40
ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی بود که توسط  0ردیف المپ  23واتی نصب شده در ارتفاع  4متری و به فاصله  4/5متر از
همدیگر تامین میشد.
-3-2

نوع و روش تحقیق

در این آزمایش از  033قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه رأس  033به مدت  6هفته ( 24روزگی) در قالب یک طرح کامالً
تصادفی با 5تیمار 5،تکرار و تعداد  24قطعه جوجه به ازای هر تکرار استفاده گردید .که تیمارها در این آزمایش عبارت در
جدول( )2گزارش شده اند .مکمل  CLAاستفاده شده تحت عنوان مکمل الکتوپالس  CLAمحصول شرکت بویتال آلمان بوده
است.
جدول ( )1تیمارهای مورد آزمایش
شماره تیمار

نام تیمار

چربی جیره (درصد)

جایگزینی با CLA

درصد جایگزینی

2

 ( Aشاهد )

0

3

3

4

B

4

2

00/0

0
2
5

C
D
E

2/5
2
3

2/5
4
0

53
66/6
233
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سیستمایمنی

به منظور بررسی توسعه سیستمایمنی در روز  42دوره پرورش به دو قطعه پرنده از هر واحد آزمایشی مقدار  2میلی لیتر از
سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفندی نیم درصد در بافر فسفات استریل از طریق وریدبال تزریق گردید و  5روز پس از تزریق از
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پرنده ها جهت تعیین تیترآنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی ( 2)SRBCو همچنین علیه بیماری نیوکاسل و آنفوالنزا خون
گیری انجام شد.سرم نمونه ها با استفاده از سانترفیوژ با  4533دور در دقیقه و به مدت  23دقیقه جداسازی شدند و در
میکروتیوپهای دردار  5میلی لیتری منتقل و در داخل فریزر در دمای  -23درجه سانتی گراد تا زمان انتقال به آزمایشگاه
نگهداری شدند.سپس عیار پادتن تولیدی علیه گلبول قرمز گوسفندی با روش  HAو همچنین میزان تولید پادتنهای
اختصاصی علیه بیماری نیوکاسل و آنفوالنزا در سرم خون جوجه ها به صورت جداگانه به روش مهار هماگلوتیناسیون )(H
اندازه گیری شد.
 -5-2نمونه برداری
آزمایش از سن یک روزگی شروع و فراسنجههای مربوط به عملکرد از قبیل :میانگینوزن پرنده  ،افزایش وزن روزانه،میزان دان
مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در هر دوره از پرورش اندازه گیری و محاسبه شدند.
در انتهای دوره آزمایش( 24روزگی) دو قطعه پرنده از هر تکرار نزدیک به میانگین گله به صورت تصادفی انتخاب و پس از
توزین جهت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم خون و اندازه گیری پروفیل چربیهای خون (کلسترول  ،تری
گلیسرید ،لیپوپروتئین با چگالی پایین و لیپوپروتئین با چگالی باال) از ورید بال خون گیری به عمل آمد سپس ذبح و وزن
اندامهای داخلی (نظیر وزن الشه شکم خالی،وزن دستگاه گوارش خالی،وزن کبد،صفرا،لوزالمعده،غده بورس فابریسیوس،طحال
و تیموس،درصد چربی محوطه شکمی ) اندازه گیری شد،همچنین کیفیت گوشت سینه و ران در بین تیمارهای مختلف
آزمایشی با هم دیگر مقایسه گردید.
-6-2

اندازه گیری  CLAدر گوشت

آزمون اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله و طبق روش متیال سیون
استانداردهای ملی  2393و 2392در پژوهشکده غذایی و کشاورزی سازمان ملی استانداردایران انجام شد.
-7-2

روش تجزیه آماری داده ها

دادههای مربوط به عملکرد با استفاده از بسته نرم افزار آماری )4320( SAS5و بر اساس مدل آماری (رابطه یک) مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفتند.از آنجایی که صفات مورد اندازهگیری سرم خون جوجهها و اجزاء الشه با استفاده از نمونههای
تکراری در هر واحد آزمایشی (تکرار) صورت گرفت،جهت تجزیه و تحلیل آنها از روند خطی نمونههای تکراری 6با مدل آماری
دوم (رابطه دوم) استفاده شد.مقایسه بین میانگینها نیز برای صفات عملکردی با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیداری7
در سطح احتمال5درصد،و برای صفات مورد اندازهگیری سرم خون جوجهها.اجزاء الشه با استفاده از کمترین میانگین مربعات3
انجام شد.
 -3نتایج و بحث
-1-3

میانگین وزن بدن

نتایج بررسی(جدول  ) 4مقایسه اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین وزن بدن نشان داد که در (  22،43و  24روزگی ) معنیدار
بود ( .)P>3/35یافته ها بیانگر آن بود که بیشترین وزن بدن در در(  22روزگی ) در تیمار شاهد با  224/2گرم و کمترین
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مقدار در تیمار  Eبا  032/7گرم بود.همچنین در(  43روزگی ) بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد بهمقدار  2473/5گرم و
کمترین مقدار نیز در تیمار  Eبه مقدار  2253/3گرم به دست آمد.در(  24روزگی)نیز بیشترین مقدار وزنبدن در تیمار کنترل
با 4403/3گرم و کمترین مقدار در تیمار  Eبا2933گرم به دست آمد.
جدول( )2مقایسه تأثیر گروههای آزمایشی بر میانگین وزن بدن جوجههای گوشتی در دورههای مختلف رورش(گرم)
گروههای آزمایشی
گروه کنترل A

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

 22روزگی

 43روزگی

 24روزگی

224/2 a

2473/5 a

4406/3 a

ab

039/5

ab

2293/5

ab

4235/4

ab

233/2

ab

2427/6

ab

4265/5

B
C
b

079/9

b

032/7

D
E
خطای استاندارد

2/426

b

2254/3

b

2253/3

27/337

b

2939/5

b

2933/3

04/735

 :a-bدر هر ستون میانگینهای فاقد حروف مشابه با یکدیگر اختالف معنی داری دارند (.)P>3/35
* تیمار  2 : Bدرصد  CLAو  4درصد روغن
*تیمار شاهد(  :)Aصفر درصد CLAو  0در صد روغن
* تیمار  4 : Dدرصد  CLAو  2درصد روغن
* تیمار  2/5 : Cدرصد  CLAو  2/5درصد روغن
* تیمار  0 : Eدرصد  CLAو صفر درصد روغن

-2-3

اضافه وزن روزانه

نتایج بررسی(جدول  )0مقایسه اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین اضافه وزن روزانه در دورههای مختلف و کل دوره (  2تا 24
روزگی ) دارای اختالف معنی دار بود( .)P>3/35یافته ها بیانگر آن بود که دوره آغازین( 2تا  22روزگی) بیشترین مقدار آن در
تیمار کنترل به مقدار  46/4گرم به دست آمد.کمترین مقدار نیز در تیمار  Dبه مقدار  40/9گرم به دست آمد.در دوره رشد
( 22تا  43روزگی) بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به مقدار  63/2گرم و کمترین مقدار نیز در تیمار  Eبه مقدار  59/6گرم
به دست آمد.در دوره پایانی(  43تا  24روزگی ) بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به مقدار  70/7گرم به دست آمد.کمترین
مقدار نیز در تیمار  Dبه مقدار  62/2گرم به دست آمد .در کل دوره (2تا  24روزگی) بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به
مقدار  54/4گرم و کمترین مقدار نیز در تیمار  Eبه مقدار  26/2گرم به دست آمد.
جدول( )3مقایسه تأثیر گروههای آزمایشی بر میانگین اضافه وزن روزانه جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش (گرم در روز)
گروههای آزمایشی
گروه کنترل A
B
C
D
E
خطای استاندارد

دوره آغازین
 2تا  22روزگی

دوره رشد
 22تا  43روزگی

دوره پایانی
 43تا  24روزگی

کل دوره
 2تا  24روزگی

46/4 a
42/6 ba
45/2 ab
40/9 b
42/0 b

63/2 a
60/2 abc
66/7 ab
63/2 bc
59/6 c

70/7 a
74/2 ab
73/6 ab
62/2 b
65/2 ab

54/4 a
29/2 ab
53/5 ab
26/0 b
26/2 b

3/030

2/293

2/239

 :a-b-cدر هر ستون میانگین های فاقد حروف مشابه با یکدیگر اختالف معنی داری دارند (.)P>3/35
* تیمار  2 : Bدرصد  CLAو  4درصد روغن
*تیمار شاهد(  :)Aصفر درصد CLAو  0در صد روغن
* تیمار  4 : Dدرصد  CLAو  2درصد روغن
* تیمار  2/5 : Cدرصد  CLAو  2/5درصد روغن
* تیمار  0 : Eدرصد  CLAو صفر درصد روغن
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-3-3

مصرف خوراک روزانه

نتایج بررسی(جدول  )2مقایسه اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین مصرف خوراک روزانه در دورههای مختلف پرورش و کل
دوره ( 2تا  24روزگی )،بجز دوره آغازین (  22تا  43روزگی ) معنیدار بود (.)P>3/35
یافته ها بیانگر آن بود که مصرف خوراک روزانه در دوره آغازین (  2تا  22روزگی ) بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به مقدار
 05/2گرم و کمترین مقدار نیز در تیمار  Eبه مقدار  02/3گرم به دست آمد که در سطح  % 5دارای اختالف معنی داری
نبود.اما مصرف خوراک روزانه در دوره رشد (  22تا  43روزگی ) بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به مقدار  223/3گرم و
کمترین مقدار نیز در تیمار  Dبه مقدار  239/7گرم به دست آمد.مصرف خوراک روزانه در دوره پایانی(  43تا  24روزگی )
بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به مقدار  275/7گرم به دست آمد.کمترین مقدار نیز در تیمار  Dبه مقدار  255/2گرم به
دست آمد .مصرفخوراک روزانه در کل دوره (  2تا  24روزگی ) بیشترین مقدار آن در تیمار کنترل به مقدار  234/2گرم به
دست آمد.کمترین مقدار نیز در تیمار  Eبه مقدار  90/2گرم به دست آمد.
جدول( )4مقایسه تأثیر گروههای آزمایشی بر میانگین مصرف خوراک روزانه جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش (گرم در
روز)
گروههای آزمایشی
گروه کنترل A
B
C
D
E
خطای استاندارد

دوره آغازین
 2تا  22روزگی

دوره رشد
 22تا  43روزگی

دوره پایانی
 43تا  24روزگی

کل دوره
 2تا  24روزگی

05/2
02/2
02/7
05/2
02/3

223/3 a
223/7 ab
222/2 ab
239/7 b
222/6 ab

275/7 a
264/4 ab
262/4 ab
255/2 b
264/3 ab

234/2 a
95/5 ab
97/3 ab
90/0 b
95/7 ab

3/254

2/003

4/903

5/739

 :a-bدر هر ستون میانگینهای فاقد حروف مشابه با یکدیگر اختالف معنی داری دارند (.)P>3/35
* تیمار  2 : Bدرصد  CLAو  4درصد روغن
*تیمار شاهد(  :)Aصفر درصد CLAو  0در صد روغن
* تیمار  4 : Dدرصد  CLAو  2درصد روغن
* تیمار  2/5 : Cدرصد  CLAو  2/5درصد روغن
* تیمار  0 : Eدرصد  CLAو صفر درصد روغن

 -4-3ضریب تبدیل غذایی
نتایج بررسی(جدول  )5مقایسه اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل غذایی در دورههای مختلف پرورش و کل دوره
( 2تا  24روزگی) به غیر از دوره پایانی ( 43تا  24روزگی) معنیدار بود (.)P>3/35
یافته ها بیانگر آن بود که ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین(  2تا  22روزگی) بیشترین مقدار آن در تیمار  Dبه مقدار
 2/272و کمترین مقدار نیز در تیمار کنترل به مقدار  2/029به دست آمد.ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد ( 22تا 43
روزگی) بیشترین مقدار آن در تیمار  Eبه مقدار  2/376و کمترین مقدار نیز در تیمار  Cبه مقدار  2/722به دست آمد.ضریب
تبدیل غذایی در دوره پایانی (  43تا  24روزگی ) بیشترین مقدار آن در تیمار  Eبه مقدار  4/232به دست آمد.کمترین مقدار
نیز در تیمار  Bبه مقدار  4/452به دست آمد.ضریب تبدیل غذایی در کل دوره صفر تا  24روزگی بیشترین مقدار آن در تیمار
 Eبه مقدار  4/379بهدست آمد.کمترین مقدار نیز در تیمار  Cبه مقدار  2/946به دست آمد.
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جدول( )5مقایسه تأثیر گروههای آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل غذاییجوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش
گروههای آزمایشی
گروه کنترل A
B
C
D
E
خطای استاندارد

دوره آغازین
 2تا  22روزگی

دوره رشد
 22تا  43روزگی

دوره پایانی
 43تا  24روزگی

کل دوره
 2تا  24روزگی

2/029 b
2/235 ab
2/067 b
2/272 a
2/202 ab

2/750 b
2/756 b
2/722 b
2/325 ab
2/376 a

4/033
4/452
4/053
4/239
4/232

2/955 b
2/952 b
2/946 b
4/326 ab
4/379 a

3/3265

3/3434

3/3023

3/3239

 :a-bدر هر ستون میانگینهای فاقد حروف مشابه با یکدیگر اختالف معنی داری دارند (.)P>3/35
* تیمار  2 : Bدرصد  CLAو  4درصد روغن
*تیمار شاهد(  :)Aصفر درصد CLAو  0در صد روغن
* تیمار  4 : Dدرصد  CLAو  2درصد روغن
* تیمار  2/5 : Cدرصد  CLAو  2/5درصد روغن
* تیمار  0 : Eدرصد  CLAو صفر درصد روغن

 -5-3پاسخهایایمنی
نتایج بررسی(جدول  )6مقایسه اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل معنیداری
بود( .)P>3/35اما تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس آنفوالنزا و گلبول قرمز گوسفندی
معنی دار نبود.یافته ها بیانگر آن بود که تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل بیشترین مقدار آن در تیمار  Bبه مقدار
 2/7و کمترین مقدار نیز در تیمار  Dبه مقدار  2/0به دست آمد.
جدول( )6مقایسه تأثیر گروههای آزمایشی بر میانگین برخی پاسخهای سیستم ایمنی جوجههای گوشتی
گروههای آزمایشی

تیتر آنتی بادی تولیدی علیه
ویروس نیوکاسل
2

تیتر آنتی بادی تولیدی علیه
ویروس آنفوالنزا

تیتر آنتی بادی تولیدی علیه
گلبول قرمز گوسفندی

) (log

2

) (log

) (log

گروه کنترل A

2/6 ab

4/9

7/3

B

2/7 a

4/0

3/5

ab

4/9

C
b

D

2/0

ab

E
خطای استاندارد

2/0

2/2

3/3367

4/2

2

7/9
3/2

4/7

3/4

3/2327

3/2255

 :a-bدر هر ستون میانگینهای فاقد حروف مشابه با یکدیگر اختالف معنی داری دارند (.)P>3/35
* تیمار  2 : Bدرصد  CLAو  4درصد روغن
*تیمار شاهد(  :)Aصفر درصد CLAو  0در صد روغن
* تیمار  4 : Dدرصد  CLAو  2درصد روغن
* تیمار  2/5 : Cدرصد  CLAو  2/5درصد روغن
* تیمار  0 : Eدرصد  CLAو صفر درصد روغن

 -4نتیجه گیری
در این مقاله اثر اسید لینولئیک مزدوج در جیره ی جوجه های گوشتی بر عملکرد و سیستم ایمنی مورد بررسی قرار گرفت .در
آزمایش حاضر تأثیر CLAروی عملکرد جوجه های گوشتی نامطلوب بود زیرا میانگین وزن را کاهش و ضریب تبدیل را افزایش
داد اما نسبت بافت ماهیچه به بافت چربی را نیز افزایش و مرگ و میر را کاهش داد.
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 افزایش داد و باعث مقاومت بیشتر بدنT  سیستم ایمنی را از طریق افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و تعداد سلولهایCLA
.جوجه های گوشتی نسبت به بیماری ها شد درنتیجه به عنوان مکمل دارویی برای کاهش بیماری و تلفات موثر بود

 منابع و مراجع-5
بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح. 2037.کلیدری.کرمانشاهی و غ.ح،نصیری مقدم.ح،.س ز،حسینی
.سومین کنگره علوم دامیکشور. سرم جوجههای گوشتیHDL تری گلسیرید و،کلسترول
هورمونی،( جیره بر عملکرد متابولیکCLA) تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک مزدوج.2033.حجازی ح.صادقی ع الف.چمنی م،خدایی ح ر
.دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات.رساله دکتری.تخمدان) در موش و میش،تیروئید،و ایمونولوژیک محور تولید مثلی (هیپوفیز
) برصفات تولیدی و مورفولوژی روده کوچکCLA( تأثیر اسید لینولئیک جفت شده.2039.سید شریفی و ر،ادیب مرادی م،نوید شاد ب،علیپور م
.02-4:44،مجله پژوهشهای تولیدات دامی.جوجههای گوشتی
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع.ارزیابی کیفی روغن سرخ کردنی غنی سازی شده با اسید لینولئیک مزدوج.)2093(.س،قندهاری علویجه
.094 صفحه،انتشارات نوربخش.)پروبیوتیک ها و کاربرد آنها تغذیه طیور(ترجمه. 2033.الف،رجب،افشار مازندران ن و.غذایی
. صفحه323،انتشاراتاییژ:تهران.2.تغذیه دام مک دونالد.2030.جانمحمدی ح،صوفی سیاوش ر،مک دونالد پ
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