
 

 

 

 

 
 

شدن  و معدنی های خونی سویا بر عملکرد رشد، فراسنجه های اثر ایزوفالون

 های گوشتی نی جوجه استخوان درشت
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 چكيده

نی  های خونی، و محتوی کل ک  و ض فر استخوان درشع ضراسنجه رشد، عمللرد بر های سویا ایزوضالون تأثکر بررسی هدف با این تحقکق
تکمتار )شتام    در قاوب طرحی کامالً تصادضی به چهتار   308 راس سوی  روز  یش جوج  قط ه 240های گوشتی اجرا شدی ت داد  جوجه

 روز 42دورۀ  یتش  طتی  قط ه در هتر تلترار(   20ایزوضالون( و سه تلرار ) گرم در ککلوگرم مکلی 100، و 50، 25سطوح صفر )شاهد(، 

دار بر مصرف خوراک، اضتزایش وزن و ضتریب تبتدی  غتذایی      اختصاص یاضتندی استفاد  از ایزوضالون در هم  سطوح، بدون تأثکر م نی
گرم ایزوضالون در ککلوگرم جکر  بدون تتأثکر بتر    مکلی 100و  50(ی مصرف سطوح P<05/0ۀ پرورش بهبود بخاکد )ها را در دور جوجه

شکراب  گوارشی سنهدان و  pH(ی P<05/0نی، موجب اضزایش درصد کل ک  و ض فر این استخوان شد ) درصد خاک تر استخوان درشع
گلک ترید، کل تترول    تتری کل ترول ک ،  به جکرۀ غلظعا اضزودن ایزوضالون (ی بP<05/0)سلوم در اثر مصرف ایزوضالون کاهش یاضع 

LDL و ،VLDL سرم خون جوجه ( 05/0ها کاهش>Pووی غلظع )  کل ترولHDL  اضزایش یاضع(05/0>P ی استفاد  از)گرم  مکلی 100
ازای هر قط ته جوجته    خاوص را بهگرم آن اضزایش سود نا مکلی 50( و مصرف P<05/0)جکرۀ مصرضی ایزوضالون موجب اضزایش قکمع 

گترم در ککلتوگرم ایتزوضالون ستویا در جکترۀ       مکلتی  50های پژوهش حاضر، استتفاد  از ستطل    (ی باتوجه به یاضتهP<05/0موجب شد )
 شودی های گوشتی توصکه می جوجه

 شکراب  گوارشیی pHبرآورد اقتصادی، جنک تئکن، کل ترول سرم، کل ک  استخوان،  ها: واژه كلید
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 مقدمه

هتای   دوک  سکر ص ودی تووکتد و مصترف جوجته    امروز  به

هایی برای بهبتود   گوشتی، تووکدکنندگان در پی پکداکردن را 

ضتتریب تبتتدی  غتتذایی، اضتتزایش تووکتتد مطتتابق ستتلکق     

به دنبال آن اضتزایش ستوددهی ه تتندی     کنندگان، و مصرف

ر  های محرک رشد در جکت  بکوتکش ممنوعکع استفاد  از آنتی

هتای بهبتود ضتریب تبتدی  غتذایی       عنوان یلی از روش به

هتایی ماننتد    های گوشتی موجب م رضتی جتایهزین   جوجه

 تجاری های ترککبات با مناأ گکاهی شد  اسعی این اضزودنی

 کننتدگان  مصترف  پذیرش و مورد طبک ی محصوالت جدید

  یه تند

ضنلتتی و یلتتی از ستته    هتتا ترککبتتات دی  ایتتزوضالون

هتتای  جتتود طبک تتی ه تتتند کتته در ضتترم ضکتواستتتروژن مو

شد  )غکرکنژوگته( وجتود    شد  )کنژوگه( یا غکرجفع جفع

انتد از    عبتارت  هتا  شتد  ایتزوضالون   هتای جفتع   دارندی ضرم

ی دانتت  ستتویا  [13]جِنک تتتئکن، دیتتدزئکن، و گلک تتکتئکن   

هتا استع کته مقتدار      ترین منبتع غتذایی ایتزوضالون    ضراوان

ی [14]گرم وزن تر استع  گرم در ککلو 180ایزوضالون آن تا 

عنوان ملم  خوراکی  در جکر  به ها ایزوضالوندر استفاد  از 

 ای گوشتتی هت  عمللرد رشد و ککفکع گوشع جوجهبهبود 

ی با این حال، عدم تأثکر این ترککبتات بتر   [11]مااهد  شد 

و  و بازدهی مصرف خوراک ،مصرف خوراک، اضزایش وزن

رندگان ه  گتزارش  یا ب ااً کاهش ضراسنج  اخکر در این پ

 ی[20، 15، 10] شد

خاک تتر و  اضتزایش  جکتر  بتا جنک تتئکن     کتردن  ملم 

شتتدن استتتخوان را در  ض تتفر و م تتدنی و ستتطوح کل تتک 

همترا    بته یاضته تحع استرس گرمایی  های پرورش بلدرچکن

کنندۀ جنک تتئکن ختوراک    های دریاضع بلدرچکن ی[17]دارد 

ضتریب تبتدی    مصرضی، تووکد تخ  و وزن تخت  بکاتتر و   

با وجود مطاو ات محدود  ی[2]غذایی کمتری را ناان دادند 

ها بر عمللترد   و ب ااً متناقض درخصوص تأثکر ایزوضالون

هتتای کمتتتری روی  هتتای گوشتتتی، بررستتی رشتتد جوجتته

های خونی این پرندگان انجام شد  اسعی بتا ایتن    ضراسنجه

ات گرضته گویای تأثکر مفکد این ترککب حال، مطاو ات صورت

استتفاد  از  که  طوری به، های وکپکدی خون ه تند بر ضراسنجه

ستتطوح گونتتاگون جنک تتتئکن کل تتترول پالستتما را در     

های گوشتی کاهش داد که ایتن کاستتن بتا اضتزایش      جوجه

در ی [10]سطل ایزوضالون مصرضی رابط  م تتقکمی داشتع   

هتا بتا    مصرف ایتزوضالون  گرضته روی ان ان، مطاو   صورت

کل تترول کت  و کل تترول وکپتوپروتئکن بتا      کاهش سطوح 

( و اضزایش سطل کل ترول وکپوپروتئکن LDLچهاوی پایکن )

ی غلظع وکپکد [22]( خون همرا  بود HDLبا چهاوی باالی )

، و VLDLو  LDLگلک رید، کل تترول   ک ، کل ترول، تری

در پالستمای   HDLبته کل تترول    LDLن بع کل تترول  

ازای هتر   ایتزوضالون بته  هتای تکمارشتد  بتا     خون خرگوش

 HDLککلوگرم وزن بدن کاهش و در مقاب  سطل کل ترول 

 ی [23]یابد  اضزایش می

هتای   هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثکر ایتزوضالون 

هتای   گوارشی، ضراستنجه   شکراب pHسویا بر عمللرد رشد، 

وکپکتتدی ختتون، محتتتوی کل تتک  و ض تتفر استتتخوان، و     

هتای گوشتتی    ر جکرۀ جوجته بودن استفاد  از آن د اقتصادی

 اسعی

 

 ها مواد و روش

روزۀ گوشتی  قط ه جوج  یش 240برای انجام این آزمایش 

، در قاوب طرح کتامالً تصتادضی   308از سوی  تجاری رأس 

صتورت   جوجته )بته    قط ته  20با چهار تکمار، سه تلرار، و 

تکمارهتای  مخلون دو جن ( در هتر تلترار استتفاد  شتدی     

(، بتدون اضزودنتی  )شتاهد   ۀجکتر   از  دبودن آزمایای عبارت

گترم در ککلتوگرم ایتزوضالون ستویا،      مکلتی  25شاهد+ ۀجکر

گرم در ککلتوگرم ایتزوضالون ستویا، و     مکلی 50شاهد+ ۀجکر

گرم در ککلتوگرم ایتزوضالون ستویای     مکلی 100شاهد+ ۀجکر
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بتا نتام تجتاری     شتد   ملم  ختوراکی ایتزوضالون استتفاد    

 نراوز آمریلتا بتود کته   جنک تئکن محصول شرکع سورس ن

گرم عبارت بودنتد از  جنک تتئکن    100مواد مؤثر آن در هر 

گترم(، و گلک تکتئکن    مکلی 1700گرم(، دیدزئکن ) مکلی 400)

بتودن مکتزان ایتزوضالون     دوکت  پتایکن   گرم(ی بته  مکلی 1000)

منظور توزیع یلنواخع آن در جکتر  ابتتدا یتش     مصرضی، به

ضزودن تدریجی به مخلتون  شد، سپ  با ا  مخلون تهکه  پکش

کن، جکترۀ نهتایی آمتاد  شتدی اعمتال       بقک  اقالم در مخلون

تکمارهتتای آزمایاتتی از همتتان روز اول صتتورت گرضتتع و 

روز بتته طتتول انجامکتتدی اجتتزای    42متتدت  آزمتتایش بتته 

برای  شد  های استفاد  دهند  و ترککب شکمکایی جکر  تالک 

 42تتتا  22روزگتتی( و رشتتد )21تتتا  0هتتای آغتتازین ) دور 

 ارائه شد  اسعی 1روزگی( در جدول 

 
 (روزگی22-42) رشد و( روزگی0-21) آغازین های  دوره در پایه ۀو تركیبات شیمیایی جیر . مواد خوراكی1جدول 

 جکرۀ رشد جکرۀ آغازین اجزای جکر  )درصد(

 65 41/54 ذرت
 64/29 06/38 درصد(44کنجاو  سویا )پروتئکن خام 

 70/1 54/3 روغن سویا
 42/1 3/1 پودر صدف

 14/1 48/1 کل ک  ض فات دی
 نمش

 1ملم  م دنی
44/0 
25/0 

37/0 
25/0 

 25/0 25/0 2ملم  ویتامکنی
 10/0 18/0 متکونکن ت دی ال

 13/0 09/0 وکزین هکدروکلراید ت ال

 100 100 ک 
 شد ( ترککبات شکمکایی )محاسبه

 3000 3000 م(انرژی قاب  متابووک   )ککلوکاوری در ککلوگر
 75/18 56/21 پروتئکن خام )درصد(

 07/1 2/1 وکزین )درصد(
 18/1 36/1 آرژنکن )درصد(

 713/0 05/1 متکونکن+سک تکن )درصد(
 4/0 81/0 متکونکن )درصد(
 89/0 94/0 کل ک  )درصد(

 35/0 42/0 ض فر قاب  دسترس )درصد(
 16/0 19/0 سدی  )درصد(

 یگرم مکلی Se 4/0و ، Mn 4/198، Zn 4/169، Fe 100، Cu 20، I 985/1  جکر  ککلوگرم رهازای  شد  به ی تأمکن1
 1B  ویتتامکن  ،گترم  مکلی 3K 4ویتامکن  ،گرم مکلی E 72امکن توی ،3D IU4000ویتامکن  ،A IU 18000ویتامکن   جکر  ککلوگرم هرازای  شد  به تأمکن ی2

 ،گرم مکلی 12B 03/0 ویتامکن ،گرم مکلی 9B 2 ویتامکن ،گرم مکلی B88/5 6 ویتامکن ،گرم مکلی 4/59کاسکن ن ،گرم مکلی 2B 2/13 ویتامکن ،گرم مکلی 55/3
 یگرم 1کووکن  کلرید ، وگرم مکلی 6/19پانتوتنات کل ک  
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های مربتون بته    مصرف خوراک و اضزایش وزن جوجه

گکتری و ضتریب تبتدی      صورت هفتهی انداز   هر تلرار به

دی قبت  از هتر بتار تتوزین بترای تخلکت        غذایی محاسبه ش

محتویات دستها  گوارش و حصول یلنتواختی ن تبی، بته    

 پرندگان چهار ساعع گرسنهی تحمک  شدی

دورۀ پرورش از هر پن )تلرار( یتش قط ته    21در روز 

جوج  خروس و یش قط ه جوج  مرغ نزدیش به مکتانهکن  

هتا   وزن تلرار انتخاب و پ  از کاتار، ران سمع چ  آن

ی های ب دی در ضریزر نههداری شتد  جدا و تا زمان آزمایش

هتا ابتتدا    نی ران، نمونه منظور جداسازی استخوان درشع به

قترار   دقکقته  15متدت   بتار بته   15در اتوکالو تحع ضاتار  

طتور کامت  از    هتا بته   گرضتندی پت  از سردشتدن، استتخوان   

درجت    105گوشع و غاروف زدود  شد و ب د بته آون ) 

ستتاعع( منتقتت  شتتدندی ب تتد از  24متتدت  بتته گتتراد ستتانتی

متادۀ خاتش، بترای ت کتکن درصتد خاک تتر،        گکری انداز 

 600ستاعع در کتور  بتا حترارت      10مدت  ها به استخوان

گکری مقدار  ی پ  از انداز [9] قرار گرضتند گراد سانتیدرج  

 [24]ها با روش ضلتورومتری   خاک تر، محتوی کل ک  نمونه

گکتری   انتداز   [5]ستنجی   ا روش رن ها ب و مقدار ض فر آن

 شدی

محتویات سنهدان و سلوم مربون به دو پرندۀ انتخابی 

آوری و مخلتتون شتتدی ستتپ  ب تتد از  از هتتر تلتترار جمتتع

هتا بتا    آن pH 10سازی با آب مقطر به ن بع یش بته   رقکق

، ستاخع ستوئک (   827متر دیجکتاوی )متروه  pHدستها  

 گکری شدی انداز 

رورش پ  از تحمک  هاع ستاعع  دورۀ پ 35در روز 

طور   گرسنهی، از هر تلرار دو پرند  )یش نر و یش ماد ( به

ها نمون  خونی  تصادضی انتخاب شدند تا از سکاهرگ بال آن

هتای ختونی بتا دستتها  ستانتریفکوژ       تهکه شودی سرم نمونه

در متدت زمتان    (کتر   ، ساخعVS-15000 CFN ΙΙویژن )

های  ه جدا شدی سپ  با ککعدور در دقکق 3000دقکقه و  10

شکمی )ساخع ایران( کل ترول کت ،   تجاری شرکع زی ع

ستنجی بتا    گلک رید بتا روش رنت    ، و تریHDL کل ترول

( آمریلتتا ستتاخع ،2100یونکلتتو )دستتتها  استتپلتروضتومتر 

بتا   VLDL زکت نو  LDLکل تترول  غلظع گکری شدی  انداز 

  [8]شد  محاسبه 2و  1اب  ور

-HDLکل تتترول -گلک تترید( تتتری/5(            )1) 

 LDLکل ترول ک =کل ترول 

 VLDL کل ترولگلک رید= /تری5                (      2) 

در پایان دورۀ پرورش برای ارزیتابی اقتصتادی قکمتع    

ازای تووکد یتش ککلتوگرم وزن    شدۀ خوراک مصرضی به تمام

شتد    زند  و سود ناخاوص حاص  از ضروش پرندگان تهذیه

های روز بازار  کمارهای آزمایای با استفاد  از قکمعدر اثر ت

 ت ککن شدی

اضتزار   مدل خطی عمتومی نترم    ها با استفاد  از روی  داد 

تجزیته و   3(، بترای متدل آمتاری    1/9)ن خ   SASآماری 

در ستطل احتمتال    ای دانلتن  ها با آزمون چنددامنته  مکانهکن

   [18]درصد مقای ه شدند  پنج

Yij =µ+i +eij (3)  

مکانهکن جام ه،  µمقدار هر مااهد ،  Yijدر این رابطه  

Ai  اثر تکمار، وeij خطای آزمایش اسعی 

 

 نتایج و بحث

روزگتتی(، استتتفاد  از 42در کتت  دورۀ آزمتتایش )صتتفر تتتا 

درصتد  سطوح گوناگون ایزوضالون بر مصترف ختوراک و   

ی اضتزایش  (2)جدول  داری نداشع اثر م نی ها تلفات جوجه

هتای   بتدی  غتذایی در اثتر مصترف جکتر      وزن و ضریب ت

(ی P<05/0)حاوی همت  ستطوح ایتزوضالون بهبتود یاضتع      

بکاترین اضزایش وزن و بهترین ضتریب تبتدی  غتذایی در    

گترم در ککلتوگرم    مکلتی  50هایی کته جکترۀ حتاوی     جوجه

 ایزوضالون را دریاضع کردند، مااهد  شدی
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 های گوشتی  گرم در كیلوگرم جیره( بر عملکرد رشد جوجه لیایزوفالون سویا )می گوناگون. تأثیر سطوح 2جدول 

 روزگی(42تا  0پرورش ) ۀدر كل دور

 ایزوضالون
 مصرف خوراک

 )گرم(

 اضزایش وزن

 )گرم(
 ضریب تبدی  غذایی

 تلفات

 )درصد(

 d37/2459 a88/1 34/0 39/4618 صفر )شاهد(

25 55/4413 c06/2571 b72/1 32/0 

50 90/4392 a30/2739 c60/1 23/0 

100 62/4411 b43/2620 b68/1 31/0 

SEM 63/78 31/10 01/0 05/0 

a-dها با حروف متفاوت در هر ستون، م نی   تفاوت مکانهکن ( 05/0دار اسعP<ی) 

SEM  ها نکانهکم ارکم  یخطا 
 

های ستویا بتر عمللترد     درخصوص تأثکرات ایزوضالون

، هتای گوشتتی نتتایج متفتاوتی گتزارش شتد       رشد جوجته 

که ماابه نتایج تحقکق حاضر، بهبود اضزایش وزن و  طوری به

هتا در اثتر مصترف ستطوح      ضریب تبدی  غتذایی جوجته  

ی برخالف نتتایج ایتن   [11]گوناگون ایزوضالون مااهد  شد 

یتتا تتتأثکر ستتوء استتتفاد  از   [20]تتتأثکربودن  تحقکتتق، بتتی

ناتان   [15]های سویا بر بازدهی مصرف خوراک  ایزوضالون

شتد  در ایتن    اثر مثبع ملم  ایزوضالونی استتفاد   داد  شدی

مطاو ه مملن اسع با تتأثکر مفکتد آن بتر کتارکرد هات  و      

جذبی دستتها  گتوارش در ارتبتان باشتدی عتدم ماتاهدۀ       

هتا در اثتر    دار در مصترف ختوراک جوجته    اختالف م نتی 

تکمارهای آزمایای و مااهدۀ بهبود اضزایش وزن و ضتریب  

تواند مؤید ایتن مطلتب    و ه ه  میتبدی  غذایی در این مطا

های حاوی ایزوضالون  شد  با جکر  باشد زیرا پرندگان تهذیه

دوکتت  اضتتزایش فرضکتتع گوارشتتی رودۀ ختتود   احتمتتاالً بتته

اند از خوراک مصترضی کمتتر )از نظتر عتددی( بتا       توان ته

 (ی2بازدهی باالیی استفاد  کنند )جدول 

ر ، اثتری بتر   سطوح گوناگون ایزوضالون در جکاستفاد  از 

ها نداشع )جدول  جوجه نی درشعمحتوای خاک تر استخوان 

پرندگانی که نی در  درشع(ی درصد کل ک  و ض فر استخوان 3

 100و  50های حتاوی ستطوح بتاالی ایتن ترککتب )      با جکر 

 (یP<05/0) بکاتر بودگرم در ککلوگرم( تهذیه شدند،  مکلی
 

  ،گرم در كیلوگرم جیره( بر درصد خاكستر، كلسیم ا )میلیایزوفالون سوی گوناگون. اثر سطوح 3جدول 

 روزگی21های گوشتی در  نی جوجه و فسفر استخوان درشت

 ض فر کل ک  خاک تر ایزوضالون
 b650/17 b333/4 633/57 )شاهد( 0

25 563/59 b913/18 b897/4 
50 117/60 a463/21 a767/5 

100 197/61 a203/22 a917/5 

SEM 527/1 591/0 176/0 
a-bها با حروف متفاوت در هر ستون، م نی   تفاوت مکانهکن ( 05/0دار اسعP<ی) 

SEM  ها نکانهکم ارکم  یخطا  
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های مطاو   حاضر دربارۀ درصتد کل تک  و ض تفر     یاضته

شتتد  روی  نتتی بتتا نتتتایج مطاو تت  انجتتام استتتخوان درشتتع

بتا  ی در ایتن مطاو ته نکتز    [17]ژاپنی مطابقع دارد   بلدرچکن

استفاد  از سطوح گونتاگون ایتزوضالون در جکتر  اضتزایش     

تراک  کل ک ، ض تفر، منکتزی ، روی، منهنتز، آهتن، و مت       

نی تحع شرای  تنش گرمایی مااهد  شد،  استخوان درشع

 بتا  نتی  درشتع  استخوان خاک تر اما مااهدۀ اضزایش درصد

آمتد  از   دستع  با نتکج  بته  مصرضی ایزوضالون سطل اضزایش

های سویا جتذب   خوانی نداردی ایزوضالون اضر ه تحقکق ح

 pHی ماتاهدۀ  [4]بخاند  کل ک  را از رودۀ موش بهبود می

تواند مؤید این  پایکن شکراب  گوارشی در این آزمایش نکز می

موضوع باشد، زیرا ماخص شد  اسع که هات  و جتذب   

گکترد   پایکن بهتر صورت می pHکل ک  از دستها  گوارش در 

توانند ازطریتق دو م تکر    ها می بر آن، ایزوضالون ی اضزون[21]

واب ته به گکرنتدۀ استتروژن و م تکر غکرواب تته بته گکرنتدۀ       

ستاز استئوبالستع    هتای استتخوان   استروژن بر کارکرد سلول

تأثکر بهذارندی در م کر واب ته به استروژن، جنک تئکن با عبور 

صورت آگونک تی ض کف استروژن عمت    از غاای سلول، به

هتای خاصتی    کند و موجب مهار سنتز و ترشتل پتروتئکن   یم

شودی در م تکر   ها می توس  استئوبالسع 6-ازقبک  اینترووککن

هتای دیهتر    هتا بته گکرنتد     غکرواب ته به استروژن، ایزوضالون

هتتای  آنتتزی   عنتتوان مهارکننتتدۀ انتتد و بتته غاتتایی چ تتبکد 

رخته  کنند، سپ  چ عم  می IIککناز یا توپوایزومراز  تکروزین

و متابووک   سلووی را ازطریق پکتامبر ثانویته در سکتوپالست     

   ی[3]دهند  تأثکر قرار می تحع

گتترم ایتتزوضالون در هتتر  مکلتتی 100، و 50، 25اضتتزودن 

شکراب  سنهدان و ستلوم را کتاهش داد    pHککلوگرم جکر ، 

(05/0>P ی بکاتتترین تتتأثکر بتتا ستتطوح بتتاالی 4( )جتتدول)

گرم ایزوضالون در هر ککلتوگرم   مکلی 100و  50ایزوضالون )

محتویات سنهدان و سلوم  pHکاهش جکر ( مااهد  شدی 

عنوان  تواند به ها در اثر سطوح مصرضی ایزوضالون می جوجه

تأثکری مفکد بتر شترای  ضکزیلوشتکمکایی شتکراب  گوارشتی      

شتکراب  ستنهدان موجتب کتاهش      pHقلمداد شودی کاهش 

 دیومکل تتتریهتتای ماتتری همنتتون    جم کتتع بتتاکتری 
هتتای پتتایکنی دستتتها   در بختتش ستتاومونالو  پرضتترینجن 

شتکراب    pHعتالو ، کتاهش    ی بته [7]شتود   گوارش طکور می

سنهدانی با ایجاد محکطی مناسب برای عم  آنتزی  پپ تکن   

تواند موجب اضزایش قابلکع ها  پروتئکن شتودی تهککتر    می

pH های پایکنی دستها  گوارش م موالً با اضتزایش یتا    بخش

تووکد اسکدهای چرب ضراّر در ارتبان اسع که در اثر  کاهش

گکردی اضتزایش   ها صورت می تخمکر باکتریایی در این بخش

توانتد بتا تووکتد     های مفکد الکتوباسکلی متی  جم کع باکتری

ی [12]سلوم منجر شود  pHاسکدهای چرب ضرار به کاهش 

سلوم در اثر مصترف ایتزوضالون    pHبنابراین شاید کاهش 

های مفکتد الکتوباستکلی در    اضزایش جم کع باکتری سویا با

 ارتبان باشدی

 

 روزگی21های گوشتی در  سنگدان و سکوم جوجه ۀشیراب pHگرم در كیلوگرم جیره( بر  ایزوفالون سویا )میلی گوناگون. اثر سطوح 4جدول 

 سلوم سنهدان ایزوضالون

 a617/3 a78/6 )شاهد( 0
25 b307/3 b227/6 
50 c15/3 c17/6 
100 c17/3 c25/6 

SEM 021/0 017/0 
a-dها با حروف متفاوت در هر ستون م نی   تفاوت مکانهکن ( 05/0دار اسعP<ی) 

SEM  ها نکانهکم ارکم  یخطا  
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گتترم ایتتزوضالون در هتتر  مکلتتی 100، و 50، 25اضتتزودن 

دار ستطوح کل تترول    ککلوگرم جکر  موجب کتاهش م نتی  

 VLDL، و کل تترول  LDLگلک ترید، کل تترول    تریک ، 

(ی غلظتع  5 جتدول ) (P<05/0) هتا شتد   سرم خون جوجه

هتای   ها با مصترف جکتر    سرم خون جوجه HDLکل ترول 

صتورت خطتی اضتزایش     حاوی هم  سطوح ایتزوضالون بته  

هم و با نتتایج مطاو ت  حاضتر، کتاهش     (ی P<05/0) یاضع

شتد    های گوشتی تهذیته  خطی کل ترول پالسما در جوجه

ی در [10]ایای جنک تئکن جکتر  ماتاهد  شتد    با سطوح اضز

شد  روی خرگوش نکز همانند مااهدات ایتن   مطاو   انجام

گلک ترید،   پتژوهش، کتاهش غلظتع کل تترول کت ، تتری      

و اضتتزایش غلظتتع کل تتترول  VLDL، و LDLکل تتترول 

HDL      پالسمای خون با مصترف ایتزوضالون ماتاهد  شتد

کل تترول   در ان ان نکز کاهش سطل کل ترول ک  وی [23]

LDL   کل تترول  )کل ترول بد( و در مقاب  اضتزایشHDL 

)کل ترول خوب( از تأثکرات مفکد مصرف ایتزوضالون بکتان   

  ی[22]شد  اسع 

دوک  اثر تنظکمی  ها بر کل ترول به اثر کاهای ایزوضالون

کته ایتن    طتوری  ، بته [19]استع   LDLهای  آن روی گکرند 

را در کبتد   LDLهتای   تواننتد تتراک  گکرنتد     متی  ترککبات

ثرتری کل ترول بتد  ؤطور م رو کبد به هند و از این د اضزایش 

های سویا  مصرف ایزوضالونی همننکن [6]کند  را حذف می

هکدروک تکالز را     - بتتا  - 7توانتد ض اوکتع آنتزی  کل تترول      می

و سنتز اسکدهای  LDLاضزایش دهد و به این طریق، به حذف 

در بررسی اثر دیتدزئکن   ی[16]د انجام ها می صفراوی و دضع آن

در  آن مثبتع  تتأثکر روی پروضک  وکپکدی سترم متوش دیتابتی،    

دوکت  اضتزایش    بته  توانتد  می گلک رید تری از اضزایش جلوگکری

mRNA های  گکرند  به مربونVLDL گلک ترید   ، کاهش تتری

 تبتتدی  ن تتبی و کتتاهش هتتا، در شتتکلومکلرون موجتتود

 ی[1] ت گکردصور گلک رید به تری ها کربوهکدرات

گتترم ایتتزوضالون در هتتر  مکلتتی 100استتتفاد  از ستتطل 

ازای یتش ککلتوگرم وزن    ککلوکرم جکر ، قکمع ختوراک بته  

ی ستود ناختاوص   (6)جدول ( P<05/0)زند  را اضزایش داد 

و  25ازای یتش قط ته بتا تهذیت  جکترۀ حتاوی ستطوح         به

گتترم ایتتزوضالون در مقای تته بتتا ستتایر  مکلتتی 50مخصوصتتاً 

استتفاد  از  کته   (، درحتاوی P<05/0زایش یاضتع ) ها اض جکر 

گرم ایزوضالون در هر ککلتوگرم جکتر  ایتن     مکلی 100سطل 

 (یP<05/0)داری کاهش داد  طور م نی ضراسنجه را به

 
 های گوشتی  های لیپیدی سرم خون جوجه گرم در كیلوگرم جیره( بر فراسنجه ایزوفالون سویا )میلی گوناگون. اثر سطوح 5جدول 

 روزگی35لیتر( در  گرم به دسی لی)می

 VLDLکل ترول  LDLکل ترول  HDLکل ترول  کل ترول ک  گلک رید تری ایزوضالون

 a99/42 a50/124 d64/47 a26/68 a60/8 )شاهد( 0

25 b23/38 b26/108 c05/54 b57/46 b64/7 

50 c57/35 c96/102 b02/62 c82/33 c11/7 

100 c32/34 d11/93 a41/64 d85/21 c86/6 

SEM 494/0 755/0 538/0 561/0 099/0 
a-dها با حروف متفاوت در هر ستون، م نی   تفاوت مکانهکن ( 05/0دار اسعP<ی) 

SEM  ها نکانهکم ارکم  یخطا 
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با سطوح شده  ازای تولید یک كیلوگرم وزن زنده و سود ناخالص حاصل از فروش پرندگان تغذیه خوراک مصرفی به ۀشد . قیمت تمام6جدول 

 روزگی )ریال(42گرم در كیلوگرم جیره( در  ایزوفالون سویا )میلی گوناگون

 ازای یش قط ه سود ناخاوص به ازای یش ککلوگرم وزن زند  قکمع خوراک به ایزوضالون

 b90/17050 c51/23146 )شاهد( 0

25 b51/16705 b82/26748 

50 b42/16686 a90/29208 

100 a91/19796 d32/20698 

SEM 52/29 02/25 

a-dها با حروف متفاوت در هر ستون م نی   تفاوت مکانهکن ( 05/0دار اسعP<ی) 

SEM  ها نکانهکم ارکم  یخطا 
 

گترم از   مکلی 50براساس نتایج پژوهش حاضر، اضزودن 

محصول تجاری ایزوضالون ستویا بته هتر ککلتوگرم جکتر ،      

ۀ ضمن بهبود عمللرد و سودآوری، موجب اضتزایش ذخکتر  

کل تتک  و ض تتفر استتتخوان و کتتاهش کل تتترول ختتون در 

 50شودی بنتابراین استتفاد  از ستطل     های گوشتی می جوجه

گرم در ککلوگرم از محصول تجاری ایزوضالون مصرضی  مکلی

 شودی های گوشتی توصکه می در جکرۀ جوجه
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