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 چکیدٌ

اعیذ لینگلئیک حشدوج اعیذ چزثد اعت که در ححصگالت لجند و مگؽت  بفت حد ؽگد و دارای دثبر فیش گلگص کد : زمیىٍ ي َدف

حیشا  اعپزر اپیذ ذ م و ثبروری در حگػ نز اندبر ا ن تحقیق ثه حنظگر ثزرعد تبثیز اعیذ لینگلئیک حشدوج ثز . فزاواند حد ثبؽذ

را ثب حقبد ز  CLAمزوز تیمبری تقغیم ؽذنذ که  3مزوز ؽبحل کنتزل  دارونمب و  0عز حگػ نز ثبلغ ثه  00در ا ن حطبلعه . مزفت

اس پب ب  دسحب ؼ ؽمبرػ اعپزر اپیذ ذ مد پظ  .روس در بفت نمگدنذ 30ثه  گرت  گراکد ثه حذت  g/kg 0/0و  3/0  1/0

. حگػ نز ثزای عندؼ حیشا  ثبروری انتخبة ؽذ 2تگعط ت یه عگعپبنغیگ  اپیذ ذ مد اندبر ؽذ و در این ابل اس هز مزوز 

اد که  بفته هب نؾب  د: وتبیج.ارس بثد ؽذ SPSSنتب ح ثب اعت بدز اس تدش ه وار بنظ  ک طزفه و دسحگ  دانکن ثه کمک نزر افشار 

حیشا  اعپزر اپیذ ذ م در هز عه مزوز تیمبری ثه  گرت حعند داری کبهؼ  بفت و در این ابل حیشا  ثبروری در مزوز هبی 

ثب تگخه ثه نتب ح ثذعت دحذز حد . حکمل اعیذ لینگلئیک حشدوج نیش ثه  گرت حعند داری کبهؼ  بفت 3/0و  g/kg 1/0تیمبری 

 .دارای تبثیز حن د ثز عیغنم تگلیذ حثل ایگا  نز اعتتگا  م ت که اعیذ لینگلئیک حشدوج 

 اعیذ لینگلئیک حشدوج  اعپزر اپیذ ذ م  ثبروری  حگػ نز : ياشگبن کلیدی

 

 مقدمٍ

اعت که  گد  کد اس اعیذهبی چزة ضزوری ( C18:2)ا شوحز اعیذ لینگلئیک  22حخنگطد اس ( CLA)اعیذ لینگلیئیک حشدوج 

پبر شا )اس نظز ثیگلگص کد ثغیبر فعبل هغتنذ  12  عیظ 10و تزانظ  11  تزانظ 9ی د  ا شوحز عیظ اس حیب  انگاع ا شوحزهب. اعت

 (.2001و همکبرا   

در  CLAمشارػ کزدنذ که امنکزد تگلیذ حثند مبوهبی ؽیزی حمکن اعت ثگعینه حکمل هبی ( 2009)دوط و همکبرا  

نه تن ب دثبر تحز کد ثز ( CLA)در بفتنذ که اعیذ لینگلئیک حشدوج ( 2009) ذا د و همکبرا  . تگلیذ اوائل ؽیزدهد ث جگد  بثذ

نزخ تخمک مذاری در حگػ نذاؽته ثنکه تگلیذ و غنظت حتغیزهبی حگثز ثز تخمک مذاری  را نیش کبهؼ دادز اعت و همچنین 

س بدی در  صگؿ تبثیز تبکنگ  حطبلعبت . واخذ  ک اثز ثبسدارنذز ثز هگرحگ  هبی عیغتمیک و حگضعد ثز تخمک مذاری اعت

. اعیذ لینگ لئیک حشدوج ثز تگلیذ حثل حبدز اندبر ؽذز در ابلیکه در  صگؿ تبثیز د  ثز تگلیذ حثل نز تحقیقد  گرت ن زفته اعت

 .ثنبثزا ن هذف اس اندبر ا ن دسحب ؼ ثزرعد تبثیز اعیذ لینگلئیک حشدوج ثز تگلیذ حثل حگػ نز حد ثبؽذ

  



 

 

 َبمًاد ي ريش 

مزوز .تکزار تقغیم ثنذی ؽذنذ 10مزوز دسحب ؾد و  0حگػ نز ثبلغ نضاد ثبلت عد ثه طگر کبحاً تصبدفد ثه  00دسحب ؼ در ا ن 

مزر ثز کینگمزر وس   0/0و  3/0  1/0مزوز تیمبری که مزوز هبی تیمبری ثه تزتیت حقبد ز  3هبی دسحب ؾد ؽبحل کنتزل  دارونمب و 

هب ثب ثی گؽد  پظ اس پب ب  دسحب ؼ حگػ. روس در بفت کزدنذ 30ت  گراکد ثه حذت ثذ  اعیذ لینگلئیک حشدوج را ثه  گر

حختصز ثه روػ میگتینه کؾته ؽذنذ و ؽمبرػ اعپزر اپیذ ذ مد تگعط ت یه عگعپبنغیگ  اپیذ ذ م و الر نئگثبر اندبر ؽذ و ثزای 

حگػ نز انتخبة و هز حگػ نز ثب دو حگػ حبدز  2در پب ب  دسحب ؼ اس هز مزوز ( ثز اعبط تعذاد خنین)عندؼ حیشا  ثبروری 

هب  دادز. هب ؽمزدز ؽذهبی رام د  هب کؾته و تعذاد خنین در ؽبخ روس ن  ذاری و عپظ حبدز 10ثزای خ ت میزی ثه حذت 

حنیل در ذ حگرد تدش ه و ت 90و تؾکیل خذول تدش ه وار بنظ  کطزفه و دسحگ  دانکن در عطح اطمینب   spssتگعط نزر افشار 

 .قزار مزفتنذ

 

 وتبیج

حیشا  اعپزر اپیذ ذ م در هز عه مزوز تیمبری ثه  گرت حعند داری نغجت ثه مزوز کنتزل و دارونمب کبهؼ  بفت و در  1نمگدار 

اعیذ لینگلئیک حشدوج ثه  گرت حعند داری در  3/0و  g/kg 1/0حیشا  ثبروری نیش در مزوز هبی تیمبری  2این ابل در نمگدار 

 .ثب مزوز کنتزل کبهؼ  بفت حقب غه
 

 بحث

تبکنگ  تحقیقد در ا ن سحینه  گرت ن زفته و .  بثذنتب ح نؾب  داد که حیشا  اعپزر اپیذ ذ م تگعط اعیذ لینگلئیک حشدوج کبهؼ حد

عطه ااتمبل حد رود اعیذ لینگلئیک حشدوج تگعط تبثیز حغتقیم ثز عنگل هبی ثیضه حگخت ا تال در فزا نذ اعپزر عبسی  ثگا

 .ؽذز و در نتیده حیشا  اعپزر حگخگد در اپیذ ذ م نیش کبهؼ  بفته اعت FSHافشا ؼ دپگپتگس و کبهؼ هگرحگ  تغتگعتزو  و 

در راثطه ثب تبثیز اعیذ لینگلئیک حشدوج . حیشا  ثبروری در ا ن دسحب ؼ نیش تگعط اعیذ لینگلئیک حشدوج کبهؼ  بفت 

(CLA ) گرت نپذ زفته اعت لذا دعتیبثد ثه تبثیزات تگلیذ حثند د  را حد تگا  اس تحقیقبت در ثبروری خنظ نز تحقیق حؾبث د 

در تحقیقد مشارػ کزدنذ که اثز حن د ا شوحزهبی اعیذ ( 2002)حگر غگ  و همکبرا  . حؾبثه ثز روی خنظ حبدز ثزرعد نمگد

. که ا ن نتب ح ثب نتب ح حطبلعه ابضز حطبثقت دارد .لینگلئیک حشدوج در تگلیذ حثل ایگانبت غیز نؾخگارکننذز ثه اثجبت رعیذز اعت

 .ثب تگخه ثه ا ن حغتنذات هن بحد که حیشا  اعپزر اپیذ ذ مد کبهؼ  بثذ حتعبقت د  حیشا  ثبروری نیش کبهؼ حد  بثذ
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