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 لیو پروفا یخون یهابر عملکرد، فراسنجه 3-چرب امگا یدهایاز اس یغن یهارهیج ریتأث یبررس

 کیولوژیزیگذار تحت تنش فتخم یهامرغ در مرغچرب زرده تخم یدهایاس
 

 زادهیاریچشمه، محمدرضا بختسنگ یعبداهلل محمد ،یفیشر داوددیس ان،یعاطفه برنج

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،حانیدانشکدگان ابور ور،یگروه علوم دام و ط

 

 1400آذر ماه  7 :تاریخ پذیرش، 1400مهر ماه  6تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

 بار تنش فیزیولوژیک مفید باشند. توانند در کاهش اثرات زیانهای گلوتاماترژیک میبه واسطه کاهش فعالیت تحریکی نورون 3-اسیدهای چرب امگا :زمینۀ مطالعه

 . گذار تحت تنش بودهای تخممرغهای خونی و پروفایل اسیدهای چرب در زرده تخمبر عملکرد فراسنجه 3-بررسی اثرات اسیدهای چرب امگا :هدف

با دو فاکتور تنش )بدون دگزامتازون و سطح  3×2در یک مطالعه فاکتوریل ( LSL-Liteگذار لوهمن سفید )قطعه مرغ تخم 96مطالعه حاضر با استفاده از  :کارروش

روز، از سن  70امالً تصادفی و به مدت درصد جیره( در قالب طرح ک 48/0و  24/0)سطوح صفر،  3-گرم دگزامتازون در کیلوگرم جیره( و اسیدهای چرب امگامیلی 5/1

هفتگی استفاده  41هفته در سن  1گرم درکیلوگرم جیره برای القای تنش فیزیولوژیکی به مدت میلی 5/1های دگزامتازون به مقدار از قرصهفتگی انجام شد.  44تا  35

 شد. 

تأثیری بر  3-. مکمل اسیدهای چرب امگا(>05/0Pگذار شد )های تخمرغ در مرغمتنش فیزیولوژیک موجب کاهش مصرف خوراک، درصد تولید و توده تخم :نتایج

و از این نظر ( >05/0P)دارای کمترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت بودند  3-درصد اسیدهای چرب امگا 48/0های دریافت کننده غلظت گروهصفات مذکور نداشت. 

در پرندگانی که قبالً تحت تأثیر تنش قرار گرفته بودند، بیشتر بود  3-به امگا 6-نسبت اسیدهای چرب امگا .های تحت تنش و بدون تنش نبودتفاوتی بین گروه

(05/0P<)در  3-به امگا 6-مرغ و کاهش نسبت اسیدهای چرب امگادر زرده تخم 3-موجب افزایش نسبت اسیدهای چرب امگا 3-. تغذیه مکمل اسیدهای چرب امگا

 . (>05/0Pگذار شد )های تخممرغ

های در مرغ 3-بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، تنش فیزیولوژیک اثرات منفی بر صفات عملکردی داشت و استفاده از اسیدهای چرب امگا: نهایی گیرینتیجه

در  3-به امگا 6-ت اسیدهای چرب امگاگذار تحت تنش تأثیری بر صفات عملکردی نداشت. تنش فیزیولوژیک موجب تغییر پروفایل اسیدهای چرب و افزایش نسبتخم

 مرغ شد. موجب کاهش اثرات منفی تنش و بهبود پروفایل اسیدهای چرب در زرده تخم 3-مرغ شد. استفاده از اسیدهای چرب امگازرده تخم

 های خونیمرغ، تنش فیزیولوژیک، مصرف خوراک، فراسنجهاسیدهای چرب، توده تخم :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا حان،یابور دانشکدگان ور،یگروه علوم دام و ط ،یفیشر داوددیس: مسئول سندهینو
  sdsharifi@ut.ac.ir : یکیپست الکترون

 

 مقدمه
های متراکم های گذشته، حداکثر کردن تولید طیور در سیستمطی دهه

پرورشی امری عادی شده است. اهلی شدن و انتخاب ژنتیکی برای 

 ،سرعت رشد سریع، ضریب تبدیل غذایی بهتر و تولید تخم باالتر

. به طور (27)ها حساس کرده است پرندگان را نسبت به انواع تنش

زا داخلی و خارجی مانند تراکم معمول طیور در معرض انواع عوامل تنش

رشد ای، ترس، سرعت های تغذیهزیاد، تغییرات آب و هوایی، محدودیت

. حیوانات در برخورد (25)های متابولیک قرار دارند زیاد، عفونت و بیماری

های گلوکوکورتیکوئیدی را طی آبشار هورمونی زا، هورمونبا عوامل تنش

کنند. ترشح می (HPAآدرنال ) -هیپوفیز -از محور هیپوتاالموس

گلوکوکورتیکوئیدها موجب تغییرات متابولیکی از جمله تحریک 

، موبیلیزه شدن ذخایر انرژی، (25)گلوکونئوژنز، مهار جذب گلوکز 
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های رفتاری و تغییرات فیزیولوژیک به همراه پاسخ (32)افزایش لیپوژنز 

 . (16)شوند های تولیدمثلی و افزایش اضطراب میمانند مهار فعالیت

( در غشای DHAتنش مزمن مقدار دکوزا هگزانوئیک اسید )

های گلوتاماترژیک را کاهش و از طرفی مقدار اسید فسفولیپیدی نورون

فسفولیپیدی به  از غشای AAدهد، ( را افزایش میAAآراشیدونیک )

شود و به نوبه خود به داخل سیتوپالسم آزاد می A2وسیله فسفولیپاز 

کند. در نتیجه های پیش سیناپسی را مهار میآزاد شدن گابا از نورون

ها در آمیگدال و اضطراب منجر به افزایش فعالیت تحریکی نورون

به واسطه  DHA. مکانیسم احتمالی اثرات ضد تنشی (11)شود می

اسیدهای . گزارش شده است که (18)باشد ارتباط آن با گیرنده گابا می

آمیز و نقش مهمی در ممانعت از رفتارهای خشونت 3-چرب امگا

تهاجمی دارند. افزایش رفتارهای تهاجمی در نتیجه کاهش سطوح اسید 

لینولنیک و دکوزاهگزانوئیک اسید در انسان، سگ و موش گزارش شده 

در شرایط تنش در  3-. تاکنون تأثیر اسیدهای چرب امگا(3،6،23)است 

 هایدر مطالعات زیادی در مرغطیور بررسی نشده است. از سوی دیگر، 

جهت بهبود پروفایل  3-گذار از منابع مختلف اسیدهای چرب امگاتخم

 .(1،2)مرغ استفاده شده است اسیدهای چرب در زرده تخم

درکاهش تنش،  3-با توجه به اثرات مثبت اسیدهای چرب امگا

های محیطی و فیزیولوژیک اثرات منفی رسد که تنشبه نظر می

های غنی از اسیدهای گذار تغذیه شده با جیرههای تخمکمتری در مرغ

داشته باشند. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش  3-چرب امگا

های خونی و پروفایل د فراسنجهبر عملکر 3-اسیدهای چرب امگا

گذار تحت تنش های تخممرغاسیدهای چرب در زرده تخم

 فیزیولوژیک بود. 

 مواد و روش کار
گذار لوهمن سفید قطعه مرغ تخم 96در مطالعه حاضر از  

(LSL-Lite)  1341 ± 35/38با میانگین وزن بدن هفتگی  35در سن 

ماًل تصادفی با آرایش در قالب طرح کا مطالعهگرم استفاده شد. 

در دو سطح تنش )تنش و بدون تنش( و سه غلظت  3×2فاکتوریل 

درصد جیره( با چهار تکرار  48/0و  24/0)صفر،  3-اسیدهای چرب امگا

هفته اجرا شد. تنش  10و چهار قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 

 5/0های دگزامتازون )فیزیولوژیک از طریق افزودن پودر قرص

گرم میلی 5/1ی، ساخت شرکت ایران هورمون( به مقدار گرممیلی

هفتگی القاء شد. از  41هفته در سن  1درکیلوگرم جیره به مدت 

ایرلند( به عنوان منبع  Agritechمکمل سالومگا )محصول شرکت 

-44) مطالعهاز ابتدا تا پایان دوره  3-تأمین کننده اسیدهای چرب امگا

 52هفتگی( استفاده شد. مکمل سالومگا مورد استفاده دارای  35

درصد  17درصد پروتئین خام،  3درصد فیبر،  16درصد چربی، 

درصد رطوبت بود.  5/4درصد خاکستر و  5/1،  3-اسیدهای چرب امگا

 LSL-Liteهای آزمایشی مطابق با توصیه راهنمای پرورش جیره

های پروفایل اسیدهای چرب جیره(. همچنین 1جدول شدند )تنظیم 

درجه حرارت و رطوبت سالن آورده شده است.  2جدول آزمایشی در 

درصد  60تا  50گراد و درجه سانتی 22الی  20 به ترتیب در محدوده

 کنترل شد. 

صفات عملکردی مانند مصرف خوراک، ضریب تبدیل، درصد 

 16مرغ در هر تیمار آزمایشی با استفاده از مرغ، توده تخمتخم تولید

قطعه پرنده در هر تیمار به صورت هفتگی در طول دوره آزمایشی 

 بررسی شدند. 

متوسط مصرف خوراک )بر حسب گرم( هر پرنده در هر دوره از 

 (. 1رابطه زیر و بر مبنای روزمرغ محاسبه شد )رابطه

 (1رابطه )

= مصرف خوراک  
خوراک داده شده در شروع دوره −  خوراک باقیمانده در پایان دوره

تعداد روز مرغ در طول هر دوره
 

های تولیدی مرغمرغ، کل تخمبرای محاسبه درصد تولید تخم

آوری، تیمارهای آزمایشی، هر روز در ساعت چهار بعد از ظهر جمع

حاسبه م 2مرغ مطابق با رابطه شمارش و یاداشت شد. درصد تولید تخم

 شد.

 (2رابطه )

= درصد تولید تخم مرغ  
 تعداد تخم مرغ های تولید شده

تعداد روز مرغ
 × 100 

 مرغتوده تخم

مرغ در هر واحد آزمایشی از درصد تولید برای محاسبه توده تخم

 استفاده شد. 3مرغ طبق رابطه و وزن تخم

 ( 3رابطه )

 وزن تخم مرغ= توده تخم)گرم در روز( نیانگیم ×دیدرصد تول
 

مرغ ضریب تبدیل خوراک از تقسیم خوراک مصرفی بر توده تخم

محاسبه شد. در پایان دوره، چهار قطعه پرنده از هر تیمار، با وزن نزدیک 

گیری از ورید زیر به میانگین هر تکرار، به طور تصادفی انتخاب و خون

های خون و گیری فراسنجهاندازههای خون برای بال انجام شد. نمونه

های گلوکز، های خونی به آزمایشگاه ارسال شد. غلظتسلول

های تشخیصی اسپکتروفتومتری با کیت LDLگلیسرید، کلسترول، تری



 

 

 گذارتخم یهادر مرغ یکیولوژیزیتنش ف ریتأث \و همکاران انیبرنج عاطفه 

 
400 

های سفید خون از روش گیری شدند. برای تعیین گلبولدیالب اندازه

 آمیزی و شمارش زیر میکروسکوپ استفاده شد.رنگ

به منظور بررسی پروفایل اسیدهای چرب در زرده، در پایان دوره 

طور تصادفی مرغ از هر واحد آزمایشی بههفتگی(، یک تخم 44)

های مربوط به ها جدا شد. زردهآوری و پس از شکستن، زرده آنجمع

هر دو تکرار از یک تیمار مشخص با هم مخلوط و به عنوان یک تکرار 

نابراین از هر تیمار دو تکرار به دست آمد. سپس در نظر گرفته شدند. ب

ها گراد تا زمان شروع آزمایشدرجه سانتی -20ها در دمای نمونه

طور به (8)داری شدند. مقادیر کل چربی نمونه زرده با روش فولچ نگه

 15گرم از نمونه زرده  1جهت استخراج چربی، به دقیق استخراج شد. 

لیتر از مخلوط دو حالل کلروفرم و متانل با نسبت دو به یک )دو میلی

حجم کلروفرم یک حجم متانل( اضافه شد و بعد از تکان دادن آن، 

شد. بعد  ساعت در دمای یخچال نگهداری 24مخلوط حاصل به مدت 

لیترآب مقطر اضافه میلی 5از گذشت زمان فوق به لوله آزمایش مقدار 

شد و پس از تکان دادن برای مخلوط شدن، جهت تشکیل سه فاز در 

آن، لوله آزمایش به حال خود رها شد. فاز رویی و میانی را دور ریخته 

تقال و فاز زیری را به وسیله قیف جدا کننده به یک لوله آزمایش تمیز ان

داده شد. سپس به وسیله حمام آب گرم و گاز نیتروژن، کلروفرم از 

چه که در لوله آزمایش باقی ماند، برابر با چربی نمونه تبخیر شد. آن

سازی اسیدهای چرب چربی مشتقاستخراج شده از نمونه بود. 

انجام شد. متیل استر اسیدهای  (19)کالف استخراج شده به روش مت

و ستون  Unicam 4600چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گاز مدل 

( mm*0.22 µm*30 m 0.25با مشخصات ) BPX70کاپیالری 

های خوراک در جداسازی شد. همچنین پروفایل اسیدهای چرب نمونه

با روش  3-درصد اسیدهای چرب امگا  48/0و  24/0های شاهد، جیره

گیری شد. فوق اندازه

 

 جدول 1. مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی.

 ماده خوراکی )درصد(
 )درصد جیره( 3-کل اسیدهای چرب امگا

 48/0 24/0 )شاهد( 0

 0/49 6/50 2/52 ذرت

 5/31 2/31 8/30 کنجاله سویا

 5/2 5/2 5/2 سبوس گندم

 3 5/1 0 سالومگا

 37/1 6/1 83/1 روغن

 52/1 51/1 52/1 دی کلسیم فسفات

 5/6 5/6 5/6 کربنات کلسیم

 66/3 66/3 66/3 صدف

 5/0 5/0 5/0 پرمیکس

 16/0 15/0 18/0 دی ال متیونین

 15/0 15/0 15/0 نمک

 15/0 15/0 15/0 جوش شیرین

    ترکیبات محاسبه شده

 2620 2620 2620 )کیلوکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم 

 5/18 5/18 5/18 پروتئین )درصد(

 71/2 67/2 64/2 فیبر خام

 25/4 25/4 25/4 کلسیم )درصد(

 43/0 43/0 43/0 فسفر )درصد(

 507/0 245/0 031/0 )درصد( 3مجموع اسیدهای چرب امگا

 022/1 016/1 04/1 لیزین )درصد(

 44/0 44/0 48/0 متیونین )درصد(

 74/0 74/0 78/0 متیونین+ سیستین )درصد(

المللی؛ واحد بین E ،18المللی؛ ویتامین واحد بین 3D ،2000المللی؛ ویتامین واحد بین A ،9000مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم خوراک مقادیر زیر را تأمین نمود. ویتامین 

گرم؛ فولیک میلی 6B ،3گرم؛ ویتامین میلی 10گرم؛ کلسیم پانتوتنات، میلی 30گرم؛ نیاسین، میلی 2B ،6/6میلی گرم؛ ویتامین  1B ،8/1گرم؛ ویتامین میلی 3K ،2ویتامین 

یر زیر را تأمین نمود. گرم. مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم خوراک مقادمیلی 500گرم؛ کولین کلراید میلی 1/0گرم؛ بیوتین میلی 12B ،015/0گرم؛ ویتامینمیلی 1اسید 

گرم؛ ید )یدات میلی 10(، O2H5گرم؛ مس )سولفات مس میلی 100گرم؛ روی )اکسید روی(، میلی 50(، O2H 7گرم؛ آهن )سولفات آهنمیلی 100منگنز )اکسید منگنز(، 

 گرم.میلی 2/0گرم؛ سلنیوم )سدیم سلنیت(، میلی 1کلسیم(، 
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 آزمایشی )درصد(. هایترکیب اسیدهای چرب جیره. 2جدول 

 48/0 24/0 شاهد اسید چرب

 C14:0 0 536/2 027/3اسید مریستیک 

 C16:0 872/15 709/14 767/14اسید پالمیتیک 

 C16:1 0 720/0 225/1 اسید پالمیتولئیک

 C18:0 488/5 586/4 657/4اسید استئاریک 

 C18:1 450/29 350/30 188/31 اسید اولئیک

 C18:2 915/46 127/41 387/36 اسید لینولئیک

 C18:3 275/2 151/3 263/3 اسید لینولنیک

 C20:0 0 944/0 849/1 اسید آراشیدیک

 C20:4 0 787/0 424/1 اسید آراشیدونیک

 C20:5 0 384/0 784/0 ایکوزا پنتانوئیک اسید

 C22:5 0 160/0 340/0 دکوزا پنتانوئیک اسید

 C22:6 0 546/0 089/1دکوزا هگزانوئیک اسید 

 300/24 775/22 360/21 کل اسیدهای چرب اشباع

 413/32 07/31 450/29 کل اسیدهای چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه

 287/43 155/46 190/49 کل اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه

 811/37 914/41 915/46 6-کل اسیدهای چرب امگا

 476/5 241/4 275/2 3-کل اسیدهای چرب امگا

 904/6 883/9 786/20 3-به امگا 6-نسبت اسیدهای چرب امگا

 

 

ها و نرمال های حاصل پس از تأیید همگنی واریانسداده

(، با استفاده از سمیرنفا -آزمون کالماگروفبودن )به روش 

مدل  ( رویه مدل خطی عمومی برای4/9)نسخه  SASافزار نرم

 5ها با روش توکی در سطح احتمال تجزیه و میانگین 4آماری 

 درصد با هم مقایسه شدند. 

 ij+eij+ABj+Bi=µ+AijY (4رابطه

، µ، مقدار هر مشاهده در آزمایش؛ ijYدر این رابطه، 

؛ 3-اثر اسیدهای چرب امگا ، jB، اثر تنش؛ iAمیانگین جامعه؛ 

ijAB و  3-اسیدهای چرب امگا× ، اثر متقابل تنشijke  ، عوامل

 باشد.باقیمانده می

 نتایج 
اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی در  عملکرد:

شده است. اثر متقابل  آورده 3جدول آزمایش در کل دوره 

و تنش و همچنین اثر اصلی اسیدهای  3-اسیدهای چرب امگا

تنش (. <05/0Pبر صفات عملکردی تأثیر نداشت ) 3-امگاچرب 

فیزیولوژیک موجب کاهش مصرف خوراک، درصد تولید و توده 

ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر  (.>05/0Pمرغ شد )تخم

 (.<05/0P)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت 

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر  های خونی:فراسنجه

است. اثر اصلی  آورده شده 4جدول در های خونی فراسنجه

دار بود بر میزان گلوکز خون معنی 3-اسیدهای چرب امگا

(05/0P<و از این نظر گروه بدون امگا )-بیشترین مقدار  3

گلیسرید و گلوکز ، کلسترول، تریLDLگلوکز را داشتند. میزان 

. نسبت (<05/0P)تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند 

هتروفیل به لنفوسیت تحت تأثیر اثر متقابل فاکتورهای مورد 

های دریافت کننده سطح (. گروه>05/0P)مطالعه قرار گرفت 

دارای کمترین نسبت  3-درصد اسیدهای چرب امگا 48/0

های هتروفیل به لنفوسیت بودند و از این نظر تفاوتی بین گروه

 تحت تنش و بدون تنش نبود.
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 .*گذارهای تخماثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد تولید مرغ. 3جدول 
 ضریب تبدیل مرغ )گرم/روز/پرنده(توده تخم مرغ )درصد(تولید تخم مصرف خوراک )گرم(  فراسنجه

 گرم در کیلوگرم جیره(دگزامتازون )میلی

0  a 99/110 a 76/94 a 70/58 89/1 

5/1  b 19/108 b 60/91 b 45/56 91/1 

SEM  69/0 85/0 54/0 01/0 

P Value  01/0 01/0 009/0 16/0 

 )درصد( 3-اسیدهای چرب امگا

0  05/110 87/92 44/57 91/1 

24/0  98/109 51/94 35/58 88/1 

48/0  75/108 16/92 94/56 91/1 

SEM  84/0 04/1 66/0 01/0 

P Value  48/0 28/0 34/0 36/0 

 3-اسیدهای چرب امگا× دگزامتازون

0 0 43/111 45/94 77/58 89/1 

0 24/0  74/110 63/95 97/58 87/1 

0 48/0 81/110 20/94 38/58 89/1 

5/1 0 66/108 29/91 12/56 93/1 

5/1 24/0  23/109 39/93 73/57 89/1 

5/1 48/0  69/106 12/90 50/55 92/1 

SEM  20/1 47/1 94/0 02/0 

P Value  56/0 82/0 64/0 80/0 
b-a دار میهای دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیمیانگین( 05/0باشند<P .)* باشند.مشاهده )پرنده( برای هر جیره می 16ها میانگینی از داده 

 
 .*هفتگی( 44گذار )های تخمهای خونی مرغتیمارهای آزمایشی بر فراسنجهاثر . 0 جدول

 (لیترگرم/دسیمیلی)گلوکز   فراسنجه
گلیسرید تری

 (لیترگرم/دسیمیلی)

کلسترول 

 (لیترگرم/دسیمیلی)
LDL 

 هتروفیل: لنفوسیت (لیترگرم/دسیمیلی)

 گرم در کیلوگرم جیره(دگزامتازون )میلی

0  11/274 38/250 22/193 69/15 37/0 

5/1  33/270 77/243 38/179 91/19 34/0 

SEM  19/4 31/2 79/9 77/2 01/0 

P Value  53/0 09/0 33/0 30/0 36/0 

 )درصد جیره( 3-اسیدهای چرب امگا

0  16/280 16/251 00/189 33/18 a 36/0 

24/0  83/265 75/246 16/183 70/17 a 43/0 

48/0  66/270 83/241 75/186 38/17 b 27/0 

SEM  13/5 82/2 99/11 40/3 02/0 

P Value  17/0 10/0 94/0 98/0 001/0 

 3-اسیدهای چرب امگا× دگزامتازون

0 0 00/281 66/251 33/197 43/14 ab 41/0 

0 24/0 66/270 50/253 33/190 90/14 a 47/0 

0 48/0 66/270 00/246 00/192 76/17 c 21/0 

5/1 0 33/279 66/250 66/180 23/22 abc 34/0 

5/1 24/0 00/261 00/240 00/176 51/20 ab 37/0 

5/1 48/0 66/270 66/237 50/181 00/17 bc 31/0 

SEM  26/7 00/4 96/16 80/4 02/0 

P Value  78/0 33/0 98/0 66/0 002/0 
c-a دار میمعنیهای دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف میانگین( 05/0باشند<P .)* باشند.مشاهده )پرنده( برای هر جیره می 16ها میانگینی از داده 
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 .*هفتگی( 44گذار )های تخممرغ )درصد( در مرغاثر تیمارهای آزمایشی بر پروفایل اسیدهای چرب زرده تخم. 5جدول 

 فراسنجه

 

 LA ALA ARA DHA TSFA TMUFA TPUFA n-6 n-3 n-6:n-3 
           

 گرم در کیلوگرم جیره(دگزامتازون )میلی

0  05/14 49/0 50/1 30/1 76/37 66/44 56/17 67/15 89/1 b 89/8 

5/1  66/14 49/0 51/1 22/1 81/37 98/43 19/18 37/16 82/1 a 67/9 

SEM  3/0 02/0 02/0 03/0 24/0 29/0 37/0 31/0 06/0 15/0 

P Value  19/0 88/0 83/0 15/0 87/0 12/0 25/0 14/0 42/0 003/0 

 )درصد جیره( 3-اسیدهای چرب امگا

0  38/14 44/0 a 68/1 c 77/0 68/37 a 72/44 59/17 33/16 c25/1 a 99/12 

24/0  96/13 50/0 b 53/1 b 36/1 49/37 a 90/44 60/17 62/15 b 97/1 b 93/7 

48/0  73/14 54/0 c 30/1 a 64/1 19/38 b 35/43 45/18 11/16 a 33/2 c 91/6 

SEM  37/0 02/0 02/0 04/0 26/0 35/0 45/0 39/0 07/0 18/0 

P Value  38/0 08/0 0001/> 0001/> 26/0 01/0 34/0 44/0 0001/> 0001/> 

 3-اسیدهای چرب امگا× دگزامتازون

0 0 13/14 45/0 a 67/1 80/0 70/37 97/44 31/17 02/16 29/1 43/12 

0 24/0  28/13 49/0 ab 59/1 39/1 35/37 66/45 98/16 99/14 99/1 57/7 

0 48/0 75/14 53/0 d 25/1 71/1 23/38 35/43 41/18 00/16 40/2 67/6 

5/1 0 63/14 43/0 a 70/1 75/0 66/37 46/44 87/17 64/16 22/1 55/13 

5/1 24/0  64/14 50/0 bc 46/1 33/1 63/37 14/44 23/18 26/16 96/1 29/8 

5/1 48/0  71/14 55/0 cd 36/1 58/1 15/38 35/43 49/18 21/16 27/2 16/7 

SEM  39/0 04/0 03/0 06/0 41/0 50/0 64/0 55/0 10/0 26/0 

P Value  44/0 83/0 01/0 79/0 89/0 34/0 66/0 63/0 89/0 50/0 
d-a دار میهای دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیمیانگین( 05/0باشند<P .)* باشند. مشاهده )پرنده( برای هر جیره می 16ها میانگینی از دادهLA =

= کل اسیدهای چرب اشباع )اسید مریستیک، پالمیتیک و TSFA= دکوزاهگزانوئیک اسید؛ DHA= آراشیدونیک اسید؛ ARA= لینولنیک اسید؛ ALAلینولئیک اسید؛ 

= کل اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند TPUFA= کل اسیدهای چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه )اسید پالمیتولئیک، اولئیک و گادولئیک(؛ TMUFAاستئاریک(؛ 

= اسیدهای n-3؛ 6-= اسیدهای چرب امگاn-6هگزانوئیک، لینولئیک، آراشیدونیک و دکوزا تترانوئیک اسید(؛ دوگانه )اسید لینولنیک، ایکوزاپنتانوئیک، دکوزا پنتانوئیک، دکوزا 

 .3-به امگا 6-= نسبت اسیدهای چرب امگاn6-n:-3؛ 3-چرب امگا

 

تأثیر تیمارهای  مرغ:پروفایل اسیدهای چرب زرده تخم

ارائه  5جدول مرغ در ای چرب زرده تخمآزمایشی بر پروفایل اسیده

های مورد بررسی تحت تأثیر دگزامتازون شده است. بیشتر فراسنجه

-(. با این حال، نسبت اسیدهای چرب امگا<05/0P)قرار نگرفتند 

در پرندگانی که تنش را تجربه کرده بودند، باالتر بود  3-به امگا 6

(05/0P<اثر متقابل دگزامتازون و مکمل اسیدهای چرب امگا .)-

دار بود؛ به طوری که مصرف بر میزان اسید آراشیدونیک معنی 3

موجب کاهش مقدار اسید آراشیدونیک در  3-اسیدهای چرب امگا

( >05/0P)های تحت تنش و بدون تنش شد مرغ در گروهزرده تخم

درصد  48/0ننده سطح و از این نظر تفاوتی بین پرندگان دریافت ک

های تحت تنش در مقابل در گروه 3-مکمل اسیدهای چرب امگا

موجب  3-بدون تنش مشاهده نشد. اثر اصلی اسیدهای چرب امگا

 3-به امگا 6-و نسبت اسیدهای چرب امگا MUFAکاهش مقدار 

موجب افزایش  3-شد. از طرفی، مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا

مرغ شد در زرده تخم 3-ی چرب امگاو مقدار اسیدها DHAمیزان 

(05/0P<.) 

 بحث
حاضر تنش فیزیولوژیک موجب کاهش عملکرد  مطالعهدر 

مطابق با نتایج قبلی  حاضر مطالعهگذار شد. نتایج های تخمدر مرغ

گرم دگزامتازون در میلی 6/0باشد. در مطالعه قبلی، استفاده از می

وراک را کاهش داد کیلوگرم وزن بدن در بلدچین ژاپنی مصرف خ

. همچنین گزارش شده است که استفاده از سطوح مختلف (5)

گذار موجب کاهش خوراک چین ژاپنی تخمکورتیکوسترون در بلدر

موجب ترشح هورمون  HPA. فعال شدن محور (28)مصرفی شد 

شود، این هورمون یک پپتید مؤثر آزاد کننده کورتیکوتروپین می

باشد و با کاهش اشتها موجب کاهش مصرف خوراک در اشتها می

، تنش فیزیولوژیکی مطالعه. در این (24)شود در این پرندگان می

گذاری شد. در راستای نتایج این موجب کاهش عملکرد تخم

گرم میلی 2زارش شده است که استفاده از ، گمطالعه
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گذاری کورتیکوسترون در کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش تخم

گرم در کیلوگرم وزن بدن میلی 2. همچنین تجویز (29)شد 

کورتیکوسترون در روز سبب کاهش مصرف خوراک، نرخ 

گذاری در . کاهش عملکرد تخم(15)گذاری و توده تخم شد تخم

تواند به دلیل کاهش مصرف در درجه نخست میحاضر  مطالعه

خوراک باشد. بدیهی است که با کاهش مصرف خوراک، انرژی الزم 

شود و توسعه سازهای زرده در کبد تأمین نمیجهت تولید پیش

گذاری در نتیجه کاهش دسترسی به ها و تخمکفولیکول

و شود. از طرفی، تغییرات فیزیولوژیک سازهای زرده مهار میپیش

شوند که متابولیک ناشی از ترشح گلوکوکورتیکوئیدها منجر می

. (30)مانی شیفت پیدا کنند ذخایر انرژی از تولیدمثل به سمت زنده

در زمان  3-در خصوص تأثیر استفاده از مکمل اسیدهای چرب امگا

ن وجود ندارد، با این حال تنش، اطالعاتی در این زمینه در پرندگا

در پستانداران از جمله موش و خوک مطالعاتی مبنی بر اثرات 

گزارش شده است  3-ضدتنشی مکمل اسیدهای چرب امگا

. مطالعات زیادی در مورد استفاده از مکمل اسیدهای (21،22)

گذار در جهت های تخمدر طیور از جمله مرغ 3-چرب امگا

مرغ صورت گرفته است که در بسیاری از این سازی تخمغنی

های عملکردی تأثیری بر پارامتر 3-ات، اسیدهای چرب امگامطالع

حاضر نیز استفاده از اسیدهای  مطالعه. در (1،13،33)نداشته است 

تأثیری بر صفات عملکردی مورد مطالعه نداشت.  3-چرب امگا

احتماالً شدت تنش و یا سطوح مورد استفاده از اسیدهای چرب 

ها بر بهبود باعث گردیده تا اثرات مثبت آن مطالعه حاضردر  3-امگا

عملکرد مشهود نباشد. بنابراین مطالعات تکمیلی در این خصوص 

 ضروری است.

حاضر نشان داد که از نظر  مطالعهنتایج حاصل از 

های خونی تفاوتی بین پرندگانی که قبالً تنش را تجربه فراسنجه

فیزیولوژیک قرار اند، در مقابل پرندگانی که در معرض تنش کرده

باشند. نگرفتند، وجود نداشت. این نتایج مطابق با مطالعات قبلی می

گزارش کردند که  2010در سال  Wall, Cockremدر این زمینه، 

هفته بعد  1گلیسرید های خونی مانند گلوکز و تریسطح متابولیت

از تنش القاء شده با کورتیکوسترون به سطوح پایه در خون 

دیگری، با استفاده از تجویز  مطالعه. همچنین در (28)برگشتند 

گرم کورتیکوسترون در آب آشامیدنی، عدم تفاوت بین میلی 20

گلیسرید و هایی مانند گلوکز، کلسترول، تریسطوح متابولیت

نسبت هتروفیل به لنفوسیت را بعد از حذف کورتیکوسترون نشان 

هفته  3های ذکر شده در در مطالعه حاضر، فراسنجه .(26)دادند 

گیری شدند، در واقع به نظر بعد از حذف دگزامتازون از جیره اندازه

که با گذشت این مدت زمان، تنش اثری بر غلظت  رسدمی

ها به حالت پایه برگشته است. در ها ندارد و سطوح آنمتابولیت

های مختلف مشاهده نشد. استفاده از نتیجه تفاوتی هم بین گروه

موجب کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت  3-اسیدهای چرب امگا

ظت گلوکز، تأثیری بر غل 3-شد. از طرفی اسیدهای چرب امگا

LDLگلیسرید نداشت. مطابق با این نتایج ، کلسترول و تریNeijat 

گزارش کردند که غلظت کلسترول و  2016و همکاران در سال 

جیره قرار  3-گلیسرید تحت تأثیر منبع اسیدهای چرب امگاتری

گزارش  2014و همکاران در سال  Mandal. همچنین (20)نگرفت 

های مختلف اسیدهای های گوشتی با نسبتکردند که تغذیه جوجه

گلیسرید و تأثیری بر غلظت گلوکز، تری 3-به امگا 6-چرب امگا

. کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت (17)کلسترول پالسما نداشت 

ها و کاهش تعداد به علت افزایش در تعداد لنفوسیت مطالعهدر این 

باشد. می 3-نتیجه استفاده از اسیدهای چرب امگاها در هتروفیل

، در مطالعات قبلی افزایش در تعداد مطالعهسو با نتایج این هم

های ها به علت استفاده از جلبک دریایی در جیره جوجهلنفوسیت

و  Ghasemiهمچنین  .(12،31)گوشتی گزارش شده است 

نشان دادند که جلبک دریایی،  (10) 2010اران در سال همک

ها سیستم ایمنی را به وسیله فعال کردن ماکروفاژها و لنفوسیت

شود. های دفاعی میکند و منجر به تقویت مکانیسمتحریک می

بنابراین، کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در مطالعه حاضر، 

و در  3-ها به واسطه اسیدهای چرب امگاافزایش تعداد لنفوسیت

نتیجه افزایش فعالیت دفاعی بدن را که مطالعات قبلی به وسیله 

گزارش  3-استفاده از جلبک به عنوان منبع اسیدهای چرب امگا

 کند.کرده بودند، را تأیید می

ها موجب تغییر در ترکیب طبق مطالعات انجام شده، تنش

های مغزی و اسیدهای چرب در غشاهای سلولی از جمله سلول

. (14،23شوند )ن تغییر پروفایل اسیدهای چرب پالسما میهمچنی

های مختلف در جیره ای و استفاده از روغناز طرفی، اصالح تغذیه

تواند به عنوان راهی برای دستکاری ترکیب اسیدهای پرندگان می

مرغ ی مختلف مانند عضله و همچنین در زرده تخمهاچرب در بافت

، نسبت اسیدهای چرب مطالعهپایان دوره  . در(9)به شمارآیند 

در پرندگانی که قبالً تنش را تجربه کرده بودند،  3-به امگا 6-امگا

دهد که قرار بیشتر از پرندگان بدون تنش بود، این امر نشان می

گرفتن در معرض تنش منجر به تغییراتی در متابولیسم چربی در 

زا از عامل تنشها بعد از حذف شود که تا مدتبدن حیوان می
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-مانند. افزایش نسبت اسیدهای چرب امگامحیط در بدن باقی می

و کاهش  6-به علت افزایش میزان اسیدهای چرب امگا 3-به امگا 6

و  Clarkeباشد. میمرغ در زرده تخم 3-اسیدهای چرب امگا

نشان دادند که میزان اسید آراشیدونیک  2009همکاران در سال 

های تحت تنش در مقایسه با حیوانات در پالسمای خون موش

ها که مقدار اسید لینولنیک در آننرمال افزایش یافت، در حالی

. همچنین، کاهش سطوح پالسمایی اسید (6)کاهش پیدا کرد 

در پالسمای خون موش، سگ و انسان تحت  DHAلینولنیک و 

در خصوص اثر  .(3،6،23)های اجتماعی گزارش شده است تنش

بر پروفایل اسیدهای چرب  3-اصلی مکمل اسیدهای چرب امگا

و کل اسیدهای  DHAتوان به افزایش میزان مرغ، میزرده تخم

و همچنین کاهش مقدار اسید آراشیدونیک و نسبت  3-چرب امگا

مرغ اشاره کرد. این در زرده تخم 3-به امگا 6-اسیدهای چرب امگا

مطالعات قبلی در خصوص استفاده از نتایج در راستای نتایج 

به منظور بهبود پروفایل  3-ای اسیدهای چرب امگاهای جیرهمکمل

مرغ در جهت های دامی از جمله تخماسیدهای چرب در فراورده

ها با توجه به خواص مفید آن 3-افزایش سطوح اسیدهای چرب امگا

ر، افزایش حاض مطالعهسو با نتایج باشد. همبرای سالمتی انسان می

گذار تغذیه شده با های تخممرغ مرغدر زرده تخم DHAمیزان 

. همچنین استفاده از بذر (2)جلبک دریایی گزارش شده است 

های کتان، روغن کتان و همچنین جلبک دریایی در جیره مرغ

و کاهش  3-چرب امگاگذار موجب افزایش انواع اسیدهای تخم

مرغ شد در زرده تخم 3-به امگا 6-مقدار اسیدهای چرب امگا

(1،20). 

در  3-با وجودی که اثرات ضد تنشی اسیدهای چرب امگا

موش و همچنین انسان گزارش شده است با این حال اثرات ضد 

ا استناد تنشی این ترکیبات تاکنون در طیور گزارش نشده است. ب

به نتایج مطالعه حاضر، تنش فیزیولوژیک تأثیر منفی بر عملکرد 

-گذار دارد و استفاده از اسیدهای چرب امگاهای تخمتولید در مرغ

گذار های تخمدر سطوح مورد آزمایش در این مطالعه در مرغ 3

تحت تنش، تأثیری بر صفات عملکردی نداشت. تنش فیزیولوژیکی 

مرغ شد و فایل اسیدهای چرب در زرده تخمموجب تغییر در پرو

مرغ در زرده تخم 3-به امگا 6-افزایش نسبت اسیدهای چرب امگا

زا مشاهد شد. تأثیر مثبت هفته از حذف عامل تنش 3حتی بعد از 

در جیره بر کاهش نسبت  3-افزایش سطح اسیدهای چرب امگا

هتروفیل: لنفوسیت )شاخص تنش( و همچنین بهبود پروفایل 

سیدهای چرب در پرندگان تحت تنش بیانگر قابلیت این ترکیبات ا

گذار های تخمهای فیزیولوژیک در مرغدر کاهش اثرات منفی تنش

به  3-توان از مکمل اسیدهای چرب امگاباشد. بنابراین میمی

های مرغمنظور بهبود پروفایل اسیدهای چرب در زرده تخم

جام مطالعات بیشتر در این گذار تحت تنش استفاده کرد. انتخم

 شود. زمینه توصیه می

 سپاسگزاری

 -میبدین وسیله نگارندگان مراتب قدردانی خود را از مرکز عل

کاربردی حضرت رسول اکرم )ص( شهرستان دامغان جهت فراهم 

نمایند. همچنین از نمودن امکانات الزم برای اجرای طرح ابراز می

ار به خاطر تأمین محصول مدیریت محترم شرکت گلبار نوید به

 گردد. سالومگا سپاسگزاری می
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Abstract 
BACKGROUND: Omega-3 fatty acids can be conducive toreducing the harmful effects of physiological stress through 

reducing the stimulatory activity of glutamatergic neurons. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the effects of omega-3 fatty acids on performance, blood 

parameters, and the profile of fatty acids in the egg yolks of laying hen under stress. 

METHODS: This study was performed using 96 LSL-Lite laying hens in a 2 × 3 factorial experiment with 2 factors, 

namely stress (no dexamethasone and 1.5 mg/kg of diet dexamethasone) and omega-3 fatty acids (the levels of 0, 0.24 

and 0.48 % of diet), in a completely randomized design for 70 days from 35 to 44 weeks of age. 

RESULTS: Physiological stress reduced the feed intake, the percentage of egg production, and egg mass in laying hens 

(P<0.05). Omega-3 fatty acid supplements had no effects on these traits. The groups receiving 0.48 % of omega-3 fatty 

acids had the lowest heterophil:lymphocytes (P<0.05), and there was no difference between stressed and non-stressed 

groups. The ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids was higher in birds previously affected by stress (P<0.05). Feeding 

with omega-3 fatty acids in birds increased omega-3 fatty acids in egg yolk and reduced the ratio of omega-6 fatty 

acids to omega-3 in laying hens (P<0.05). 

CONCLUSIONS: Based on the results of this experiment, physiological stress had a negative effect on performance 

traits, and the use of omega-3 fatty acids in laying hens under stress had no effect on performance traits. Physiological 

stress altered the profile of fatty acids and increased the proportion of omega-6 to omega-3 fatty acids in egg yolk. The 

use of omega-3 fatty acids reduced the negative effects of stress and improved the profile of fatty acids in egg yolk. 

Keywords: Fatty acids, Egg mass, Physiological stress, Feed intake, Blood parameters 
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Table 3. Effects of experimental treatments on production performance in laying hens.  

Table 4. Effects of experimental treatments on blood parameters of laying hens (44 weeks). 
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