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 .1دانشجوی دکتری تغذیه دام و طیور ،دانشکده صنایع غذائی و علوم دامی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طببیعی رامین خوزستان ،مالثانی -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده صنایع غذائی و علوم دامی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی -ایران
 .3استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد -ایران

تاریخ وصول مقاله1394/07/21:

تاریخ پذیرش مقاله1394/12/14 :

چكيده
تلثیی اسلنس طیزه خوزسرلني صفی ش  400طی ي گیم بی ری وگیم جییه) ش طنیع چیبي پنج دوصد وشغ طلهي ،سم دوصد وشغ طنلهي
 +دش دوصد وشغ ر زا ،دش دوصد وشغ طلهي +سم دوصد وشغ ر زا ش پنج دوصند وشغن ر نزا) بنی عم کنید توعیند  ،ر نریشل
گوشت ،پليداو عیپید ش اجزا عیپید خون جوجمهل گوشري تحت شیاي تنش گیطليي دو يک زطليش فلررووينل  4×2×2بنل پننج
تکیاو انجلم شد .اسرفلده از پنج دوصد وشغ ر زا بلعث رلهش ضیيب تیديل خوواک ،غ ظت عیپوپیشت ی هل بل دان یرم رم دو سیم ش
طیزان ر ریشل عضالت وان ش سینم دو جوجمهل گوشري دو س  42وشزگي شد  .)P>0/05اسرفلده از  400طی نيگنیم دو ری نوگیم
اسلنس طیزه بلعث بهیود افزايش شزن وشزانم ،رلهش سا ر ریشل سیم ش عضالت وان ش سینم ش رلهش سنا طنلعوند عدئیند دو

عضالت وان ش سینم شد  .)P>0/05اعملل تنش گیطليي دو بلزه زطلني  22تل  42وشزگي بلعث رلهش طهنيداو ضیيب تیديل خوواک،
افزايش ر ریشل سیم خون ش ر ریشل عض م سینم ش افزايش سا طلعوند عدئید عضنالت وان شسنینم شند  .)P>0/05بنی اسنل

نرليج حلصل ،اسرفلده از وشغ ر زا يل 400طی يگیم دو ری وگیم اسلنس طیزه خوزسرلني تأثیی طثیت بی خصوصیلت عم کنید ش رنلهش
طحروا ر ریشل عضالت ش سیم خون دو جوجم گوشري داود.
كلیدواژهها :جوجم گوشري ،وشغ ر زا ،وشغ طلهي،ر ریشل گوشت ،عیپید خون ،طیزه خوزسرلني
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مقدمه

ذخییهسلز دو شیاي غیی طا وب اثی بریاود[  .]5اي اطی

وفرلوهل تریيما دو جواطع ان لني بنم سنمت اسنرفلده از

افزشدن ساود بلالتی از طنلبع نرنيار نیدان بنم جینیه وا

غیاهل سیشلو از اسیدهل چیب اشیلع پیش طيوشد .اين

ضیشو طينمليد.

نوع تریيم همزطلن بل رلهش طصیف نريار یدانهل بلعنث

طیزه خوزسرلني گیلهي است ع في ،طهای ش پلينل از تینیه

بیشز بیملويهل طرهدد از جم م ديلبت ننوع دش ،بیملويهنل

نهنلع رم طره ر بم خلنواده الطیلسنم طنيبلشند .رنلوشاریشل

اعرهلبي ش ق یي ش عیشقي دو ان لن طيشود [  .]22دو اينیان

طهم تیي جزء ش بیشریي دوصد اسلنس طیزه خوزسنرلني وا

گوشت طی بلعی بی  60دوصد رل گوشت طصیفي هی فنید

تشکیل طيدهد رم طيداو ن حدشد  89/59تنل  95/41دوصند

وا شلطل طيشود [ ، ]1عیا طنینع طهمني از چیبني دو جینیه

طي بلشد .رلوشاریشل داوا اثی حیفرننندگي واديکنللهنل

ان لن است .تجمع چیبي دو الشم طی نم تنهل بلعث رلهش

پیار ید بوده ش هنم چننی داوا خلصنیت نرني ار نیداني

بلزده الشم ش بلزده خوواک طيگیدد ،ب کنم بلعنث افنزايش

قو ش ضد اعرهلب ش رلهش ر ریشل خون است[ .]11

طصنننیف چیبننني از طیينننر طصنننیف گوشنننت توسن ن

هدف از اي تحيیر ،بیوسي اثی ن یتهنل طخر ن

دش

طصیف رنندگلن نیز طيشود [  .]17طيداو ش تیرینب چیبني

طنیع چیبي گیلهي ش حیواني وشغ ر نزا ش وشغن طنلهي) ش

طوجود دو گوشت طیوو بیش از هی چینز طرنأثی از تیرینب

اسلنس طیزه خوزسرلني بم عنوان طنیع نريار یدان بیعم کید،

جییه غیايي است .اثی تریيم بی تجمع چیبي دو الشم طنی

غ ظت اجزا عیپید خون ،طیزان ر ریشل تلم عضنالت وان

گوشري طوود تلئید طحييلن طرهدد قیاو گیفرم است ش نشنلن

ش سینم ش شلخص پليداو عیپیندهل دو گوشنت جوجنمهنل

داده شده رم عواطل تریيم ا اثنیات طهننلداو دو تیرینب
الشم جوجم گوشري داود [  .]24گنزاو

گوشري پیشو

يلفرم دو شیاي تنش گیطليي بود.

شنده اسنت رنم

وشغ طلهي حلش ساود بلاليي از اسیدهل چیب اطرنل3

مواد و روشها

بويژه اسنید عینوعنینک اسنت رنم دو بندن طینوو بنم سنليی

اي طالعهم بل اسرفلده از  640قاهم جوجم گوشري يکنیشزه

اسیدهل چیب خلنواده اطرل 3-طثل اسید ايکوزاپنرلنوئینک

نننی سننويم تجننلو وا

 308ش بننم صننووت زطننليش

ش اسید دشروزاپنرلنوئیک تیديل طنيشنود [  .]13تحيیينلت

فلرروويل 4×2×2دو قلعب طید رلطال تصلدفي بل  16تیمنلو

طرهدد بم بیوسي اثیات افنزشدن وشغن طنلهي دو جینیه

ش پنج تکیاو ش هشت قاهم جوجم دو هی تکنیاو بنم طندت

طیوو بم طنظوو ايجلد ترییی دو تیریب عیپیدهل گوشت طی

 42وشز انجلم شد .ساود عواطل زطليش فلررووينل طنوود

انجلم شده است [  .]6وشغ هل گینلهي از جم نم وشغن

نظی شلطل جییه حلش وشغ طلهي ش وشغ ر زا دو چهنلو

ر زا ،بم دعینل طينلديی بنلال اسنید عینوعنینک [  ]15بلعنث

سا

افزايش طحروا اسیدهل چیب غیی اشیلع اطرل 3-بل بنیش

دش دوصد وشغ ر زا ،دش دوصد وشغ طلهي  +سم دوصند

از  20رنننننیب طثنننننل اسنننننید ايکوزاپنرلنوئینننننک،

وشغ ر زا ش پنج دوصد وشغ ر زا) ،ش اسلنس طیزه دو دش

اسیددشروزاپنرلنوئیک ش اسید دشروزاهرزانوئیک دو گوشت

سننا صننفی ش  400طی نني گننیم دو ری ننوگیم ش اعمننلل دش

طیننوو طننيشننود [  .]14افننزايش طیننزان اسننیدهل چننیب

سی رم حیاوتي طهموعو تنش گیطنليي)دو سن  22تنل 42

بلعث افزايش ار یداسنیون

وشزگییودند .طیزان انیژ وشغن طنلهي ش وشغن ر نزا بنم

چیبي شده ش طيتواند بی ونگ ،طهم ش ثیلت ار یداتیو طي

تیتیب  8450ش  8460ری ورلعی دو ری وگیم اسنت رنم دو

غییاشیلع بل چند پیوند طضلع

پنج دوصد وشغ طلهي ،سم دوصد وشغن طنلهي +
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اي

سننپس بننم تنندويج دو طنني سننم سننلعت دطننل از  23دوجننم

زطليش تفلشت طحروا انیژ وشغ طنلهي ش وشغن

س یو

ر زا نلديده گیفرم شده است .بیا اين طنظنوو سنم جینیه

بم حدشد  35دوجم س یو

وسلنده شند ش بنم

يک تل 14وشزگي) ،وشد 15-28وشزگي) ش پليلني

طدت شش سلعت دو همی دطل بلقي طلنند ش پنس از اين

29-42وشزگي) بی تلطی طنواد طرنی توصنیم شنده[ ]19

طدت بم تدويج دو طي سم سلعت بم  23دوجنم س نیو

تنظیم شد جدشل .)1

رلهش يلفت .سلعلت تنش دهي طالبر بل شیاي طهمول دطل

غلزي

از ابرنندا هفرننم چهننلوم تنننش گیطننليي بننل اسننرفلده از

دو طول شیلنموشز تنظیم شد ،بمطوو رم دطل از سلعت 12

الطرهل حیاوتي  250شاتي بل تشهشع اشهم طلدشن قیطنز

تل  18دو  35دوجم س یو

ثلبت نرم داشنرم طنيشند.دو

ش نصننب شننده دو اوتفننلع  80سننلنریمری ) طاننلبر اعرننو

طول دشوه زطليش وطوبنت سنلع دو طحندشده  55تنل 70

حیاوتي ايجلد تنش گیطليي بکلو گیفرم شده توس طحييی

دوصد حفنظ شند تنل از دهیدواتنم شندن بندن جوجنمهنل

پیشی ] ]4دو بلزه زطلني  22تل  42وشزگي بم صووت زينی

ج وگیی شنود .تیرینب اسنلنس طنیزه خوزسنرلني طنوود

اعملل شد 12 :سلعت دطل  23دوجم س یو

اسرفلده دو اي

اعملل شد

زطليش دو جدشل  2اوائم شده است.

جدول .1مواد خوراكی و تركیب مواد مغذی جیره های آزمایش
وشد

پليلني

 1-14وشزگي )

 15-28وشزگي)

 29-42وشزگي)

ذوت

38/85

49/40

63/86

رنجلعم سويل  44دوصد پیشت ی )

36/51

31/02

27/40

گندم

15/00

10/50

-

وشغ ر زا يل وشغ طلهي

5/00

5/00

5/00

ریبنلت ر یم

1/38

1/43

1/30

د ر یم ف فلت

1/66

1/15

1/00

طکمل شيرلطیني1

0/60

0/60

0/60

طکمل طواد طهدني2

0/60

0/60

0/60

نمک

0/20

0/20

0/20

0/20

0/10

0/04

طواد خوواري دوصد)

غلزي

د ال – طریونی
طواد طری طحلسیم شده
انیژ قلبل طرلبوعی م ری و رلعی دو ری وگیم )

2900

3000

3100

پیشت ی خلم دوصد )

21/50

19/50

17/50

ر یم دوصد )

1/00

0/90

0/80

ف فی قلبل دسری

دوصد )

0/45

0/35

0/30

طریونی  +سی ری

دوصد )

1/10

1/00

0/85

0/50

0/38

0/32

اليزي

دوصد )

 .1تیریب طکمل شيرلطیني بلزاء هی ری وگیم جییه :شيرلطی  4800 ،Aشاحد بی اعم ي؛ روعمر یفیشل 880 ،شاحد بی اعم ي؛ شيرلطی  10 ،Eطی نيگنیم؛
شيرلطی رل 1/2 ،طی يگیم؛ تیلطی  0/8 ،طی يگیم؛ ويیوفالشي  2/4 ،طی يگیم؛ اسید پنروتنیک 12 ،طی يگیم؛ نیلسنی  3 ،طی نيگنیم؛ شيرنلطی 0/006 ،B12
طی یریم؛ بیوتی  0/04 ،طی يگیم؛ پییيدشر ی  0/8 ،طی يگیم؛ روعی ر یايد 100 ،طی يگیم 2 .تیریب طکمل طواد طهدني بلزاء هی ری وگیم جینیه :طنرننز،
 40طی يگیم؛ وش  24 ،طی يگیم؛ ه  16 ،طی يگیم؛ طس 2 ،طی يگیم؛ يد 0/4 ،طی يگیم؛ س نیوم 0/08 ،طی يگیم؛ ر یم 280 ،طی يگیم.
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جدول  .2تركیب شیمیایی اسانس مرزه خوزستانی(میانگین±خطای معیار)
دوصد

تیرییلت شیمیليي

دوصد

تیرییلت شیمیليي
عفل تیوجی

0/14±0/24

تیپی -4-ال

نلچیز

عفل پین

0/05±0/15

عفل تیپینول

0/45±0/42

طییي

0/19±0/26

تیمول

نلچیز

عفل تیپین

0/12±0/24

رلوشاریشل

0/46±92/16

پي-سیم

0/86±1/26

تیمیل اسرلت

نلچیز

عیمون

0/04±0/13

برل رلويوفی

0/01±0/16

)-(Zبرل اشئیم

0/08±0/54

عفل هیوطوع

نلچیز

گلطل تیپن

0/23±0/74

برل بیزابوع

نلچیز

تیانس سلبین هیدوات

0/02±0/17

تیانس برل بیزابوع

0/01±0/10

تیریب شیمیليي اسلنس طیزه خوزسرلني بی اسل

وش

ریشطلتوگیافي گلز ش دو زطليشرله طیرز طالعهلت گیلهلن داوشيي دانشرله ع وم پزشکي

عیسرلن انجلم شد.

تننی گ ی ننیيد ،ر ننریشل تننلم  ،)TCعیپوپیشت ینهننل بننل

دو طي زطليش ،شزن زننده ش طصنیف خنوواک بنیا
جوجمهل هی قفس بم صووت هفرري اندازهگیی شد ش بل
اسرفلده از دادههل

دان یرم بنلال  ،)HDLعیپنوپیشت ی هنل بنل دان نیرم پنليی
 )LDLش عیپوپیشت ی هل بل دان یرم ب یلو پنليی

نهل ضیيب تینديل خنوواک ش افنزايش

شزن وشزانم جوجمهل طحلسیم شد .دو س  42وشزگي از هی

بل اسرفلده از وش

قفس يک قاهم جوجم انرخلب ش نمونمهل خون از شويند

زطون ش بوسی م دسنررله اتو ننلاليزو

بلل نهل تهیم ش دو عوعنمهنل هپلويننم جهنت انندازهگینی

 )Germanyاندزه گیی شد [ .]7

فیاسنجمهل عیپید خون جمنع شو شند .جهنت انندازه

)VLDL

نزيمي ش بل ریت تجلو شیرت پنلو
Convergys® 100,

عیپیدهل از نمونمهل گوشت بم رمک وش

توصیم شده

گیی غ ظت طلعوند عدئید ش ر نریشل گوشنت ،از هنی

[  ]9اسننرخیاج شنند .سننپس طیننزان ر ننریشل دو طجمننوع

تیملو يک قاهم جوجم بم صووت تصنلدفي انرخنلب شند،

عیپیدهل اسرخیاج شده از نمونمهل سینم ش وان بل اسنرفلده

جوجمهل بل جلبمجليي طهیه گیدني رشرلو ش پنس از پیرنني

از ریننتهننل تشننخیص رمنني پننلو

الشم ،تملم سینم ش هی دش وان ن بدشن پوسنت جندا شند.

اسپکریشفروطری اندازهگیی شد .بدي طنظوو ،ينک گنیم از

گوشت هی ق مت ،از اسرخوان جدا ش پس از خنید رنیدن

نمونم خمیی شده وان ش سینم بل ن یت طنلسیي از طح نول

بم طوو رلطل چنیب ش طخ نوط گیديند ش تنل زطنلن تجزينم

بوتی هیدوشر نيتوعوئ ش تی ر یشاسریک اسید طخ نوط

حفنظ شند.

ش سنننلنریيفوژ شننند .سنننپس فنننلز پنننليی بنننل اسننننید

غ ظت طلعوند عدئید بم عنوان شلخصي از پیار یداسنیون

تنی ر یشاسننریک بننم حجنم 15طی نيعیرنی وسنید ش 5/2

چیبنني بننل سنننجش طیننزان طننواد شارنننش دهنننده بننل اسننید

طی يعیری از ن بنل  5/1طی يعیری طح ول تیوبلوبیروويک اسید

تیوبلوبیروويک [  ]23طوود سننجش قنیاو گیفنت .غ ظنت

طخ وط شد .طح ول طلده شده دوشن بن طنلو قیاو گیفت

زطليشرلهي دو دطل  -20دوجنم س نیو
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تل پس از گیشت زطلن طوود نظی ،وننگ نموننمهننل از زود

نتایج و بحث

رمینگ بم صووتي ترییی رند .نمونمهل از ب طلو خنلوج ش

اثی تیملوهل

بالفلص م دو ب يخ قیاو گیفرند ،دو طیح نم بهند بنل قنیاو

جدشل  3نشلن داده شده است .طنیع وشغ جییه تأثیی بنی

نهنل طرهنلدل شند .سننپس طينداو

طصیف خوواک نداشت اطل دو رنل دشوه زطنليش ضنیيب

طلعوند عدئید طی ياريشاالن دو ری وگیم) از طیير طینزان

تیديل جوجمهل دويلفت رننده جییه حنلش پننج دوصند

جیب نوو نمونم هل دو دسررله اسپکریشفروطری دو طننول

وشغ طلهي بلالتی از پیندگلني بنود رنم تنهنل وشغن ر نزا

طنوج  ،521طحلسیم شد.

دويلفت ریده بودند  .)P<0/05اسرفلده از تیملو سم دوصند

گیفر دو طحی  ،دطل

دادههل حلصل از زطليش پس از پیداز

بل نیمافنزاو

زطليشي بی عم کید جوجنمهنل گوشنري دو

وشغ طلهي ش دش دوصد وشغ ر زا بلعث رلهش طهننيداو

 Excelبل اسرفلده از وشيم  GLMنیم افزاو  ]21 [ SASبیا

افننزايش شزن وشزانننم دو دشوه وشنند گیدينند .)P<0/05

طدل  1تجزيم ش طیلنری هل بم رمک زطنون تنوري طيلي نم

افزشدن  400طی يگیم دو ری وگیم اسلنس طیزه خوزسنرلني

شدند .بل توجم بنم تفنلشت شزن اشعینم پینندگلن دو شنیشع

دو جییه ،طصیف خوواک ش افزايش شزن پیندگلن وا بهینود

اعملل تنش گیطليي  22وشزگي) دو طوود صفلت عم کنید

بخشید  .)P<0/05اعملل تنش گیطليي بلعث رلهش وشند

تجزيم رواويلنس انجلم شد وابام .)2

ش افزايش طهننيداو ضنیيب تینديل خنوواک دو رنل دشوه

وابام )1

شد  .)P<0/05اثی طريلبل بنی طنینع وشغن  ،اسنلنس طنیزه

Yijkl= μ+ Oi+ Ej+ Hk+ OEij+ OHik+ EHjk + OEHijk+
eijkl
رم  ،Yijklطيداو هی طشلهده؛  ،μطیلنری جلطهم؛  ،Oiاثنی

خوزسرلني ش شیاي گیطليي بی هی ينک از صنفلت طنوود
طالعهم دو بلزه سني يک تل  42وشزگي طهنيداو نیود.
گزاو

طنیع وشغ ؛  ،Ejاثی اسلنس؛  ،Hkاثی شیاي حیاوتني؛ ،OEij

شده است رم طنیع چیبي جییه بم دعیل ننوع ش

ن یت طرفلشت اسیدهل چیب طيتواند بنی عم کنید طنی

اثی طريلبل وشغ بل اسنلنس؛  ،OHikاثنی طريلبنل وشغن بنل
شیاي حیاوتي؛  ،EHjkاثی طريلبل اسلنس بل شیاي حیاوتي؛

گوشري طوثی بلشد [  .]3دو گزاو

 ،OEHijkاثی طريلبل وشغ بل اسنلنس ش شنیاي حیاوتني ش

طا وب اسیدهل چیب دو وشغ طنلهي ،عم کنید بهرنی

 ،eijklخال

حلضی بل شجود تیریب

بیا طی هل تریيم شنده بنل اين وشغن طشنلهده نشند.

زطليش طيبلشند.

وابام )2

ساود بلال اسیدهل چیب ضنیشو  ،اسنیدهل چنیب

Yijkl= μ+ Oi+ Ej+ Hk+ OEij+ OHik+ EHjk + OEHijk+
(Xijkl-X) + eijkl
رم  ،Yijklطيداو هی طشلهده؛  ،μطیلنری جلطهم؛  ،Oiاثنی

ر زا طيتواند نيش طهمي دو رلهش ضیيب تیديل بل رلهش

طنیع وشغ ؛  ،Ejاثی اسلنس؛  ،Hkاثی شیاي حیاوتني؛ ،OEij

ن یت عیوو طواد طری ش جیب بهری از سی نرم گواوشني

اثی طريلبل وشغ بل اسنلنس؛  ،OHikاثنی طريلبنل وشغن بنل

داشرم بلشد [ .]20

غییاشیلع ش جیب بهری اسیدهل چیب طوجنود دو وشغن

گزاو

شیاي حیاوتي؛  ،EHjkاثی طريلبل اسلنس بل شیاي حیاوتي؛

شده است رم اسرفلده از اسلنس طیزه دو جینیه

حیاوتني؛ X

تأثیی طثیري بی افزايش شزن وشزانم جوجمهل گوشنري داود

طرریی رمکني صنفلت عم کنید دو  21وشزگني) ش ،eijklm

[  .]10همچنننی افننزشدن 200طی ننيگننیم دو ری ننوگیم

 ،OEHijkاثی طريلبل وشغ بل اسلنس ش شنیاي
خال

رلوشاریشل بم جییه بلعث افزايش طصیف خوواک ش بهینود

زطليش طيبلشند.

افزايش شزن وشزانم ش رلهش ضنیيب تینديل غنیايي طنی
گوشري شده است [ .]16
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جدول  .3اثرتیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک (گرم) ،افزایش وزن روزانه (گرم) و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی
22-42وشزگي
عواطل زطليشي

يک تل  42وشزگي

طصیف

افزايش

ضیيب

طصیف

افزايش

ضیيب

خوواک

شزن

تیديل

خوواک

شزن

تیديل

طنیع وشغ
 %5وشغ طلهي

173/24

a

 %3وشغنن طننلهي  %2 +وشغنن

163/07

ab

2/53

117/27

48/30

68/31

60/37 b

2/70 a

99/90

42/42

a

69/84

b

2/38

a

66/39

b

a

2/43

2/36 ab

ر زا
166/44

 %2وشغنن طننلهي  %3 +وشغنن

53/39

125/31

ab

2/35

b

2/17

ر زا
162/35

 %5وشغ ر زا
SEM

1/52

2/97

2/44

102/58

47/27

0/04

1/83

0/85

0/07

اسلنس طیزه خوزسرلني
طی ي گیم دو ری و گیم جییه)
صفی

178/42

64/99 b

2/74 a

102/45b

45/11b

2/27

400

154/13

a

b

a

a

50/58

2/37

0/59

0/06

SEM

2/71

67/46
1/07

2/28
0/08

120/31
1/78

شیاي دطل طحی
طهمول

a

تنش گیطليي

153/38 b

64/85 b

2/77

1/23

SEM

179/17

a

a

67/60

2/65

113/19

49/62

b

2/36 b

109/36

46/07

2/37 a

0/09

1/69

0/68

0/09

2/28

سا احرملل
وشغ

0/164

0/051

0/052

0/075

0/062

0/041

شیاي گیطليي

0/042

0/044

0/044

0/064

0/155

0/039

اسلنس

0/058

0/048

0/051

0/037

0/052

0/07

 :a-bتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی سرون طهني داو است .)P>0/05
 :SEMخال طهیلو طیلنری هل

افزايش طصیف خوواک بل خنو

بهیود دو ضیيب تیديل طيتواند نریجم رنلهش طصنیف

خنوواک شندن جینیه ش

خوواک ،بهیود افزايش شزن ش يل عدم ترییی دو افزايش شزن

اثیات ضد طیکیشبي اسلنس طیزه بی بیخي بلرری هل طضی

بلشد .تأثیی بی سی رم عصیي طیرز ش تحیيک طیرز اشنرهل

طحی وشده ،افزايش قلب یت جیب طنواد طرنی از دينواوه

ش تأثیی بی پليداو چیبيهل دو خوواکهل چیب از طیينر

وشده ،بهیود سی رم ايمني ش خنواص ضند قنلوچي ،نرني-

قلب یت نريار یداني از داليل احرملعي تأثیی طواد فیروژنیک

ار نیداني ش ضند اعرهنلبي وا از اثننیات طثینت طنواد طننوثیه

بننی ترییننی طصننیف خننوواک طیننوو اسننت [  .]10همچنننی

طوجود دو پودو طیزه دان رماند [ .]20
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زطليشي بی فیاسنجمهنل عیپیند خنون

بلعث رلهش طهنيداو سا ر ریشل سیم خون جوجمهنل

اثی تیملوهل

جوجمهل گوشري دو جدشل  4طده است .طنیع وشغ بنی

دو طيلي م بل گیشه شلهد شد  ،)P˂0/05شعني تنأثیی بنی

سا تی گ ی یيدهل ،ر ریشل ،عیپوپیشت ی هل بل دان یرم

سليی فیاسنجمهل عیپید سیم جوجمهل گوشري نداشت.

بلال ش عیپوپیشت ی هل بل دان یرم ب یلو پليی سیم خون تأثیی

اعملل تنش گیطليي بلعث افزايش طهنيداو سا ر نریشل

طهنيداو نداشت .بل رلهش دوصد وشغ طلهي ش افزايش

سیم شد  )P˂0/05اطل تأثیی بی سليی فیاسنجمهل عیپید

وشغ ر زا دو جییه طیزان عیپوپیشت ی هل بل دان یرم پنليی

خون نداشت .اثی طريلبل بی فلررووهل طوود زطليش بیا

سیم باوو طهنيداو رلهش يلفت  .)P˂0/05افنزشدن 400

هی يک از فیاسنجمهل عیپید خون طهنيداو نشد.

طی يگیم دو ری نوگیم اسنلنس طنیزه خوزسنرلني دو جینیه
جدول  .4اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای لیپیدی خون (میلیگرم در دسی لیتر) جوجههای گوشتی
عوامل آزمایشی

تریگلیسرید

كلسترول

LDL

HDL

VLDL

طنیع وشغ
63/97a

 %5وشغ طلهي

40/18

132/56

 %3وشغ طلهي  %2 +وشغ ر زا

40/10

135/19

ab

60/87

 %2وشغ طلهي  %3 +وشغ ر زا

39/80

135/42

ab

59/71

 %5وشغ ر زا

39/69

132/21

b

0/72

2/37

SEM

63/05
62/88
62/68

8/04
8/03
7/95

57/75

62/50

7/94

1/13

1/21

0/14

اسلنس طیزه خوزسرلني طی یریم دو ری وگیم)
40/14

a

133/27

400

39/76

b

134/42

SEM

0/75

صفی

0/61

60/75
60/40
1/17

63/86
61/69
1/06

8/03
7/95
0/15

شیاي دطل طحی
طهمول

39/99

b

تنش گیطليي

132/52

61/11

64/21

7/99

39/91

135/17a

60/04

63/34

7/98

0/71

1/32

1/05

1/07

0/13

SEM

سا احرملل
وشغ

0/871

0/840

0/041

0/886

0/870

اسلنس

0/451

0/030

0/121

0/247

0/451

شیاي گیطليي

0/862

0/037

0/589

0/302

0/862

:LDLعیپوپیشت ی هل بل چرلعي رمHDL ،عیپوپیشت ی هل بل چرلعي بلال ش  VLDLعیپوپیشت ی هل بل چرلعي خی ي رم
 a-bتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی سرون طهني داو است .)P>0/05

 SEMخال طهیلو بیا طیلنری ،
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عیپوپیشت ی هل سنلخرلوهل بیوشنیمیليي ط ن ول حمنل
عیپیدهل بم بلفتهل

طخر

سا ر ریشل سیم دو سنا  400طی یرنیم دو ری نوگیم
اسلنس طیزه عننوان رنید .دو تأيیند نرنليج تحيینر حلضنی

دو بدن پیندگلن ه نرند .اين

ذوات داوا تیریب طرفنلشتي از اسنیدهل چنیب ه نرند.

گزاو

طنیع عیپید دو جییه بلتوجم بم نوع ش ن یت اسیدهل چنیب

تی گ ی یيدهل ش افزايش سا ر ریشل سیم دو جوجنم-

تأثییگیاو بلشد.

طيتواند دو ن یت عیپوپیشت ی هل طخر

هل گوشري طيشود [ .]18

نشلن داده شده است رم وشغ طلهي ش وشغ ر زا بواسنام
سا اسیدهل چیب غییاشیلع بل چنند بلنند طضنلع

شده است رم تنش گیطليي بلعنث رنلهش غ ظنت

اثی تیملوهل

دو

زطليشي بی طحروا ر نریشل عضنالت

وان ش سینم جوجمهنل گوشنري دو جندشل  5اوائنم شنده
است .ر ریشل عضن م سنینم ش وان بنل افنزايش دو ن نیت

رلهش  LDLسیم طوثیه رند [ .]20
وشغ ر زا طنیهي سیشلو از اسنیدهل چنیب بنل ينک

وشغ ر زا دو جییه رنلهش يلفنت  .)P˂0/05اسنرفلده از

پیوند طضلع

ش طنیع خوبي بیا اسیدهل چیب بنل چنند

 400طی يگیم دو ری وگیم اسلنس طیزه خوزسرلني دو جییه

پیوند طضلع

همچنون اسنیدعینوع یک ش اسنید عفلعینوعنیک

بلعث رلهش طهنيداو ر ریشل عضالت سنینم ش وان شند

اشنیلع اسنت.

.)P˂0/05سا ر ریشل عضن م سنینم دو شنیاي تننش

همچنی وشغ ر زا حلش طيلديی بلاليي فیروسریشل اسنت

گیطليي باوو طهنيداو بلالتی از شیاي طهمول حیاوتي بنود

همیاه بل طينلديی ب نیلو پنليیني از چیبیهنل
رم تلثیی ثلبت شدها بی رنلهش سنا
سیم داود [  .]3اي

اطل شیاي گیطليي بی سنا ر نریشل عضن م وان تنأثیی

ر نریشل ش LDL

نداشت.

داليل وا طيتنوان ع نت رنلهش LDL

تلثیی اسلنس ،عصلوه ،وشغ ش پودو بخشهل طخر ن

بیا ساود بلالتی وشغ ر زا دو جییه دان ت.
رلهش طهنيداو غ ظت ر نریشل پالسنمل دو پینندگلن

گیلهننلن داوشينني بننی رننلهش ر ننریشل گوشننت طننی دو

دويلفت رننده  400طی ني گنیم دو ری نوگیم اسنلنس طنیزه

زطليشهل طرهدد طوود تليید قیاو گیفرم است .يلفرنمهنل

خوزسرلني نشلن طيدهد رم رلوشاریشل بنم عننوان تیرینب

اي

فهلل طوجود دو اي اسلنس بی طرلبوعی م عیپیدهل تأثیی داشرم

طیزان ر ریشل گوشت سینم طی دو تليیند نرنليج طحيينی

است .طحييی قی ي تأثیی اسلنس طنیزه ينل تیریینلت فن ني

قی ي [  ]25است .طهمریي تیریب فن ي اسلنس طیزنجو

طوجننود دو ن بننم خصننوص رننلوشاریشل وا بننی رننلهش

نیز طلنند اسلنس طیزه رلوشاریشل است .تحيیيلت نشلن داده

ر ریشل سیم گزاو

نمودهاند [ .]24

زطليش طیني بی تلثیی اسلنس طیزه خوزسرلني بی رلهش

است رنم اسرفلده از طیزنجو

بنظی طيوسد رلوشاریشل بیطرلبوعی م  LDLش ينل HDL

[  ]5دو جییه طی گوشنري

بلعث رلهش ر ریشل دو گوشت سینم ينل وان طنی طني-

دو ط ییهل طرلبوعیکي فوق رید تأثییداود [  .]12يکي از

شنود .طملنهت از فهلعیت نزيمهنل ر یند دو ط نییهل

طهمرننیي وش هننل حننیف ر ننریشل از بنندن ،سننلخت

سنرز ر ریشل ش عیپیدهل دو رید ،دعیل اص ي اين خلصنیت

اسیدهل صفیاش بل اسنرفلده از ر نریشل خنون دو ریند

طواد فیروژنیک است [ .]8

است .دفع اسیدهل صفیاش از وشده ش رنلهش بلزجنیب

اثی تیملوهل

زطليشي بی شلخص پیار یداسیون عیپیند

ن بم ع ت تأثیی طواد طنوثیه اسنلنس طنیزه دو رنلهش PH

دو جدشل  5نشلن داده شده است .طنیع وشغن اثنی طهنني-

وشده بم ع ت افزايش دو جمهینت الرروبلسنیلهنل [  ]12وا

داو بی شلخص پیار یداسیون عیپید گوشت عضنالت وان

طيتوان بهنوان يکي از سلز ش رلوهل احرملعي بیا رلهش

ش سننینم نداشننت .اسننرفلده از  400طی ننيگننیم دو ری ننوگیم
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اسلنس طیزه خوزسرلني دو جینیه بلعنث رنلهش طهننيداو

باوو طهنيداو بلعث افزايش شلخص پیار یداسیون عیپید

شلخص پیار یداسیون عیپید دو هی دش عضن م وان ش سنینم

هی دش عض م وان ش سینم شد .)P˂0/05

جوجمهل گوشري گیديد  .)P˂0/05اعملل تنش گیطنليي
جدول  .5تأثیر تیمارهای آزمایشی بر محتوای كلسترول (میلیگرم در  100گرم) وغلظت مالوندیآلدئید
(میلیگرم در كیلوگرم گوشت) عضالت ران و سینه جوجههای گوشتی

عواطل زطليشي

ر ریشل عض م

ر ریشل عض م

طلعوند عدئید

طلعوند عدئید عض م

وان

سینم

عض م وان

سینم

طنیع وشغ
 %5وشغ طلهي

105/66a

101/29a

0/34

0/29

 %3وشغ طلهي  %2 +وشغ ر زا

98/66ab

96/50ab

0/26

0/27

 %2وشغ طلهي  %3 +وشغ ر زا

90/70b

92/54b

0/32

0/28

 %5وشغ ر زا

b

91/45

c

89/29

0/34

0/26

SEM

1/63

1/35

0/02

0/01

اسلنس طیزه خوزسرلني
طی يگیم دو ری وگیم)
صفی

100/12a

97/96a

0/35a

0/33a

400

93/06b

91/90b

0/28b

0/23b

SEM

1/77

1/48

0/01

0/02

شیاي دطل طحی
طهمول

94/41

92/75b

0/28b

0/26b

تنش گیطليي

98/79

97/13a

0/34a

0/30a

SEM

1/22

1/07

0/01

0/03
احرملل

سا احرملل
وشغ

0/031

0/025

0/519

0/269

اسلنس

0/042

0/046

0/027

0/039

شیاي گیطليي

0/231

0/044

0/015

0/050

 a-bتفلشت طیلنری هل بل حیشف نلطشلبم دو هی سرون طهني داو است .)P>0/05
 SEMخال طهیلو بیا طیلنری
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Abstract
This study was carried out to examine the effect of supplementation of canola and fish oils (5% fish oil,
3% fish oil + 2% canola oil, 2% fish oil + 3% canola oil and 5% canola oil) and Satureja khuzistanica
essential oils (SkEO) (0 and 400 mg/kg), into a basal diet on productive performance, meat cholesterol,
lipid stability and certain blood lipid components in broiler chickens raised under normal and heat stress
conditions during day 22 to 42 of age. The experiment was conducted in a 4×2×2 factorial expriment
using 640 one-day-old Ross 308 chicks in a completely randomised blocks design with 5 replicates of 8
birds in each replication. Oil source significantly decreased FCR, serum LDL and cholesterol content in
thigh and breast muscles at day 42 of age. Inclusion of 400 mg/kg SkEO in diet significantly increased
daily weight gain and decreased cholesterol content and TBARS concentration in thigh and breast
muscles in heat stressed chicks. Heat stress condition significantly decreased FCR and increased TBARS
as well as cholesterol content in breast muscle and serum cholesterol concentration during day 22 to 42 of
age. It was concluded that supplementation of 400 mg/kg SkEO and canola oil into diet could have a
positive effect on productive performance and reduce the meat and serum cholesterol concentration in
broiler chicken.
Keywords: Broiler chicken, Canola oil, Fish oil, Meat cholesterol, Satureja khuzistanica, Serum lipid
composition
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