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 .1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اصفهان -ایران
 .2محقق مرکز بهداشت شهرستان شاهین شهر و میمه ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان -ایران
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تاریخ پذیرش مقاله1395/06/06 :

تاریخ وصول مقاله1395/02/21:

چكيده
بم طنظوو اندازهگیی خصوصیلت فیزيکي -شیمیليي طنلبع وشغ سويل ش بیوسي تلثیی طصیف نهل بی عم کید وشد جوجمهل گوشري
دش زطليش انجلم شد .دو زطليش اشل ،اعرو اسیدهل چیب وشغ طليع سويل ،وشغ هیدوشژنم سويل ،وشغ بلزينلفري سنويل ش طنليع
صلبون اسید سويل اندازهگیی شد ش انیژ قلبل سوخت ش سلز ظلهی

 )AMEنهل بل اسرفلده از خیش هل بلعی بنی شود شند .دو

زطليش دشم ،اثیات طصیف طیزان پنج دوصد از وشغ هل طوود طالعهم دو جییه ،بی عم کید وشد جوجنمهنل گوشنري وا

 308دو

قلعب يک طید رلطال تصلدفي بل چهلو تیملو ش پنج تکیاو بیوسي شد .طيداو اسید عینوع یک دو وشغ هل طنليع ،هیدوشژننم ،بلزينلفري ش
طليع صلبون اسید سويل بم تیتیب  32/53 ،11/35 ،51/46ش  40/03دوصد بود AME .بنی شود شنده بنیا وشغن هنل طنليع سنويل،
هیدوشژنم سويل ،بلزيلفري سويل ش طليع صلبون اسید سويل بم وش
ری وگیم ش بم وش

حلصل ضیب بم تیتیب  8733،8602 ،8920ش  7836ری ورلعی بی

تفلضل بم تیتیب  8765 ،8794 ،9016ش  7906ری ورلعی بی ری وگیم بی شود شد رنم بینلنری بنلالتی بنودن طينلديی

انیژ قلبل سوخت ش سلز ظلهی طحلسیم شده بم وش

تفلضل ن یت بم وش

حلص ضنیب طنيبلشند .همچننی اسنرفلده از وشغن

هیدوشژنم سويل دو جییه ،طصیف خوواک وا دو طيلي م بل وشغ طليع سويل افزايش داد  .)P<0/05دو دشوه وشد ،طیزان افزايش شزن بنل
تریيم جییههل حلش طليع صلبون اسید سويل دو طيلي م بل جییههل حلش وشغ طليع سويل ،رلهش ش ضیيب تیديل افزايش يلفت
 .)P<0/05نرليج نشلن داد رم طصیف وشغ بلزيلفري سويل هیچرونم اثی سويي بی عم کید جوجمهل گوشري نداود.
كلیدواژهها :انیژ قلبل سوخت ش سلز ظلهی  ،جوجم گوشري ،وشغ سويل ،عم کید ،قلب یت هضم
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مقدمه

ق مت اعظم رلعی طلزاد چیبيهل نلشي از رلهش سنیعت

وشغ هل ش چیبيهل بم عنوان طنینع اننیژ دو تریينم طنی

عیوو غیا ش دو نریجم هضم بلالتی جییه بم همیاه اثی رمکني

اسرفلده طيشوند .وشغ هل سیب بهیود شضع فیزيکي غیا ش

بی اسیدهل چیب اشیلع ش غیی اشیلع طيبلشد [ 14ش .]15

اخرالط بهری طواد غیايي رمطصیف طيشوند .افزشدن وشغ

از چیبيهل غیی قلبل اسرفلده دو تریيم ان لن طيتنوان

بم جییه انیژ قلبل سوخت ش سلز جییه وا بنیش از طينداو

بم عنوان طنیع انیژ بیا تریيم طیوو اسنرفلده نمنود [.]13

طوود انرظلو افزايش طيدهد .ع ت اين افنزايش رنم شندن

دو ايیان وشغ پ ملنده شجود نداود شعني وشغن حنیاوت

است بم عالشه اتنالف

ديده وسرووان ش نیز وشغ هنل حنیفي از صننليع غنیايي

حیاوتنني وشغنن هننل بننیا هننی شاحنند شزن رمرننی از

نظیی رلوخلنجلت توعید چیپس ،وا طيتوان بم عننوان طننلبع

ریبوهیدواتهنل طنيبلشند ،بننلبیاي جنليرزيني بخشني از

انیژ اوزان قیمت دو جییه طینوو طصنیف نمنود .وشغن

ریبوهیدوات جییه بنل وشغن طمکن اسنت بنلزده اننیژ

حیفي حلصل از طیارز توعید بلطیم ،يکي از انواع وشغ هل

طصیفي وا بل رلهش اتالف حیاوتي ،افزايش دهد [.]13

حیفي از صنليع غیايي طيبلشد رم هیسلعم بم شينژه دو طنله

سیعت عیوو غیا از دسررله گواو

انیژ قلبل سوخت ش سلز وشع بم قلب ینت جنیب ن

طیلوک وطضلن بم طيداو زيلد توعید طيشود .اسرفلده طجدد از

ب رري داود ش قلب یت جیب تحت تلثیی تیرینب اسنیدهل

اي وشغ  ،بیا سالطت ان لن طضنی بنوده ش دفنع ن نینز

چیب ن است .قلب یت جیب بهرنی وشغن هنل غییاشنیلع

طشکالت زي ت طحیاي ش نیز گیفرري طجلو فلضالب وا

طنجی بم توعید انیژ قلبل سوختشسلز بیشری ن نیت بنم

بم همیاه داود .بل اسرفلده از اي وشغ هل دو تریيم طینوو ش

چیبيهل اشیلع طيشوند [ .]13نشلن داده شده اسنت رنم

از جم م طی هل گوشري ،طي توان ضم حیف زشد هنرلم

اسرفلده از وشغ هل غیی اشیلع دو جییه ،بلزده خنوواک وا

اي وشغ هل از چیخنم توعیند طحصنوالت قننلد  ،اطکنلن

بهیود طيدهند دو حلعیکم چیبيهل اشیلع تلثیی رمری بنی

دسریسي بم يک طنیع خنوواري اننیژ زا ش اوزان قیمنت وا

بهیود ن داوند .خو

خوواري جینیههنل حنلش چیبني

فیاهم رید.

علطل ديری اسنت رنم طمکن اسنت دو بهینود عم کنید

يکي ديری از طننلبع چیبني دو جینیههنل طینوو طنليع

پیندههلئي رم طکمل چیبي دويلفت طنيرننند نينش داشنرم

صلبون اسید سويل است رم دو بلزاو بل ننلم علطیلننم اسنید

بلشد [.]18
بهیود اوز

چیب سويل يل خ

وشغ طهنیشف اسنت .اين طحصنول

غیايي جییههل حلش چیبي طيتواند بنم

فیعي دو فی يند وشغ رشي از داننمهنل وشغنني ش ينل دو

دعیل بهیود تیریب جینیه ش شنیاي فیزيوعوژينک طنؤثی بنی

جیيلن تصفیم وشغ خلم بدسنت طني يند .دو اين فیاينند

قلب یت هضنم بلشند .تنثثیی چیبنيهنل اشنیلع دو بهینود

نوعي صلبون خلم بدست طي يد رم پنس از افنزشدن اسنید

عم کید جوجم هل گوشري ،رمری از چیبيهل غیی اشیلع

سوعفوويک بنم ن تینديل بنم طنليع صنلبون اسنید سنويل

است .اوز

غیايي چیبيهل اشیلع دو حضوو چیبيهل

طيشود رم دو طيلي م بل وشغ سويل ،عالشه بی غني بودن از

غیی اشیلع افزايش يلفرم ش جیب نهل زيلد طيشود .بیخني

رلوشتنوئیدهل ،حلش طيلديی بلاليي از اسیدهل چنیب زاد،

طحييی نشلن دادند رم رلعی طلزاد چیبيهل طیبوط بنم اثنی

طلده غیی قلبل صلبوني شدن ش اسیدهل چیب ار ید شنده

رمکي بی اسیدهل چیب اشیلع ش غینی اشنیلع ش افنزايش

است .اوز

غیائي اي طلده ،ب رم بم طنشنلء داننم وشغنني

دسریسي بم انیژ بخشهل غیی چیبني جینیه طنيبلشند.

اشعیم ش فی يند وشغ رشي ش نیز شنیاي نرهنداو از نظنی
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تیریب اسیدهل چیب ش طیزان طواد پیشر ید نوسنلنلت

شدند 48 .سلعت قیل از انجلم زطليش ،خوواک خیش هل

زيلد داود ش طمک است بی طیزان انیژ قلبنل سنوخت ش

قاننع گیدينند ش  16ش  40سننلعت قیننل از تریيننم اجیننلو

سلز ن ش عم کید پینده طوثی بلشد [.]20

خیش هل بم هی ردام از نهل  40طی يعیرنی طح نول گ نورز
 38/5دوصد) خووانده شد .سپس  40گیم از هنی رندام از

هنندف از انجننلم پننژشهش حلضننی ،اننندازه گیننی
خصوصیلت فیزيکي -شیمیليي ش اننیژ قلبنل سنوخت ش

جییههل

سلز وشغ هل طليع سويل ،هیدوشژنم سويل ،بلزيلفري سويل ش

حلش  95دوصد جییه پليم ش پنج دوصد از وشغن هنل

طليع صلبون اسید سويل ش تلثیی طصیف نهل بنی عم کنید

زطليشي شلطل جییه پليم ش جییههل

طوود طالعهم) بم شسی م قی
خیش

وشد جوجم گوشرییود.

خووانده شد .از ابردا

قفسهل ،سینيهل

زطليشني

ش عوعم سییلعد بم پننج قاهنم
زطليش دو زيی هی ردام از

عوطینیوطي تمیز قیاو داده شد ش پنس از

مواد و روش

 48سلعت رل طدفوع پیندگلن جمع شو شد ش بل دقت پی

اي تحيیر دو طزوعم طوزشي پژشهشي طیرنز تحيیينلت ش

ش ف سهل طوجنود دو ن جندا شند ش سنپس تنل هنرنلم

رشننلشوز ش طننلبع طییهنني اسنرلن اصننفهلن ش بننل

خشک ریدن نهل ،دو دطل  -20دوجم سنلنريگنیاد قنیاو

طنوز

همکلو دانشرله ع وم پزشکي اصفهلن انجلم شند .وشغن

داده شدند .پس از خشک شدن دو شن بل دطل  65دوجنم

بلزيننلفري سننويل از طیارننز تهیننم بلطیننم دو سننا شننهیهل

سلنريگیاد بم طدت  96سلعت ،دو هوا اتلق قیاو داده شد

فالشوجلن ش اصفهلن جمع شو شد ش وشغن طنليع سنويل،

تل وطوبت نهل بل وطوبنت طحنی طرهنلدل شنود ش سنپس

وشغ هیدوشژننم سنويل ش طنليع صنلبون اسنید سنويل از

توزي ش سیلب شدند .انیژ خلم نمونمهنل توسن بمنب

رلوخلنم وشغ رشي نلز اصفهلن تهینم شند .فیاسننجمهنل

رلعی طری ش بل اسرفلده از اسید بنزشئیک بم عنوان اسنرلنداود

انديس صلبوني ،عدد پیار ید ،اسیديرم دوصد اسید چیب

اندازهگیی شد .سپس انیژ قلبل سوخت شسنلز ظنلهی
جییههل

زاد) ،ضیيب شک ت ،عندد يند  ،طینزان طنواد ننلطح ول

وابام )1

وطوبت ،نلخلعصني ش طنواد غینی قلبنل صنلبوني شندن) ش
ریشطلتوگیافي گلز [ ]7انندازه-

انیژ رل خوواک طصیفي؛  ،FEاننیژ رنل طندفوع؛ ،UE
انیژ رل ادواو ش  ،Iخوواک طصیفي گیم) طيبلشد .پنس

گیی شدند.
انیژ قلبل سوخت ش سلز طنلبع طخر
وش

از طحلسیم انیژ قلبل سوخت ش سلز جییههل

وشغن بنم دش

طحلسیم شد [ 11ش .]25

تفلضل ،انیژ قلبل سوخت ش سلز نمونمهل وشغ هنل بنل
پنج تکیاو تهیی گیديد [ 16ش  .]21دو وش

زطليشي ش

پليم ،انیژ قلبل سوخت ش سلز وشغ هل بم رمک وابام 2

تفلضل ش حلصل ضیب انندازهگینی شند .دو وش

قاهم خیش

AME (kcal/kg) = [IE-(FE+UE)]/I

رم  ،AMEاننیژ قلبنل سنوخت شسنلز ظنلهی ؛ ،IE

انیژ خلم طیر وش هل اسرلنداود [ ]1ش اعرو اسیدهل
چیب بل اسرفلده از وش

زطليشي بل اسرفلده از وابام  1طحلسیم شد.

وابام )2

تفلضل از 25

AME of the added oil (kcal / kg) 
AME of the ED  0 / 95  AME of the BD
0 / 05
رم  EDش  BDبم تیتیب جییههل زطليشي ش پليم طيبلشند.

بلعی بل س  36هفرم) سويم "هل _الي " دو

داخل قفسهل انفیاد اسرفلده شد ش بل جینیها بنی پلينم
ذوت شرنجلعم سويل حلش  2980ری ورلعی انیژ قلبنل ش
سوخت ش سلز دو ری وگیم ش  16دوصد پیشت ی خلم تریيم
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دو وش

حلصل ضنیب ،ابرندا دوصند عصنلوه اتنی

يک طید رلطالً تصلدفي بل چهنلو تیمنلو ،پننج تکنیاو ش 20

جییههل ش فضوالت جمع شو شده بل اسنرفلده از سور ن م ش

پینده دو هی تکیاو اسرفلده شدند .تیملوهل

پس از هیدوشعیز بل اسید ر یيدويک سم نیطلل اندازهگیی شد

جییههليي بی پليم ذوت ش رنجلعم سويل ش حلش پنج دوصند

[ ]1ش سننپس قلب یننت هضننم عصننلوه اتننی جیننیه پليننم ش

از وشغ هل طليع سويل ش هیدوشژنم سويل ،وشغ بلزينلفري

زطليشنني بننل اسننرفلده از واباننم  3طحلسننیم شنند

زطليشي

جیننیههننل

سويل ش طليع صلبون اسید سويل بودند .جییههل

[ 11ش .]25

بیا دشوه هل

طری توصیم شده دو واهنمل پیشو

TTAD (%) 
])[FI(g)  EE (%) ]  [Excreta (g)  EE (%
100
])[FI (g)  EE (%

وا

جمنننع شو رنننل فضنننوالت

جوجمهل گوشري

 ]3[ 308ش بل توجم بنم جنداشل تجزينم طنواد غنیايي

[ ]17تنظیم شدند .دو دشوه سني يک تنل  10وشزگني بنیا
همم گیشههل

رم  :TTADقلب یت هضم ظنلهی عصنلوه اتنی بنم وش

زطليشي از يک جییه غلزي فلقد وشغن ش

بننی پليننم ذوت ش رنجلعننم سننويل اسننرفلده شنند جنندشل.)1

Total tract apparent

جوجمهنل هنی شاحند زطليشني دو سننی  24 ،10ش 42

 :FI ،)digestibilityگیم خوواک طصیفي :EE ،عصلوه اتی

وشزگي بم صووت گیشهي توزن شدند .چهلو سنلعت قینل

دوصنند) ش  :Excretaگننیم فضننوالت جمننع شو شننده

از شیشع شزن رشي ظیفهنل غنیا جمنع شو ش سنپس

طيبلشد .ضیيب قلب یت هضنم ظنلهی عصنلوه اتنی بنم

عمل شزنرشي انجلم شد .غیا بلقیملننده دو دانخنوو ش

جمننع شو رننل فضننوالت  )CTTADوشغن هننل

سال طیبوط بم هی قفس نیز توزي شد .بیا خلوج رنیدن

زطليشي بم رمک وابام  4طحلسیم شد [ 11ش .]25

تیاشمهل چوب ب ری از خوواک بلقیملنده دو دانخوو  ،از
اعک پنج طی يطری اسرفلده شد .ت فلت وشزاننم جمنع شو ش

وابام )4
= )CTTAD of added oil (%
TTAD of the EE in the ED(%)  EE of the BD(%) 
)TTAR of the EE of the BD(%
)Added oilin the ED (%

پس از توزي  ،طهدشم شد.
دادههل حلصل بل اسرفلده از ن خم هشت بینلطم طلو
 ،]12[ SASوشيم طدل خاي عموطي بیا وابام  5تجزيم ش
طیلنری هل بم رمنک زطنون تنوري دو سنا پننج دوصند

سپس طیزان انیژ قلبل سنوخت ش سنلز وشغن هنل بنل

طيلي م شدند.

حلصل ضیب انیژ خلم وشغ دو دوصد قلب یت هضم ن

وابام )5

طحلسیم شد [.]4

Yij= µ + αi + eij

رم Yij ،طيداو هی طشلهده µ ،طیلنری جلطهم αi ،اثی تیملو ش

دو زطليش دشم ،تهنداد  400قاهنم جوجنم ينک وشزه
گوشري طیخرم وا

غلزي

يک تل  10وشزگي) ،وشد  11تنل

 24وشزگي) ش پليلني  25تل  42وشزگي) بیا تنأطی طنواد

وابام )3

وش

زطليشي شلطل

 eijخال

 308بل طیلنری شزن  38گیم ،دو قلعب
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نتایج
تیریب شیمیليي وشغ هل

طحييی بود [ 4ش  11ش  .]18خصوصیلت شنیمیليي وشغن
زطليشي دو جدشل  2نشلن داده

بلزيلفري سويل ش طليع صنلبون اسنید سنويل نشنلن داد رنم

شده است .طيداو وطوبت بیا طليع صلبون اسنید سنويل

فی يننندهل اسننرفلده شننده بننیا بلزيلفننت وشغن سننويل

بلالتی شعي بیا وشغن سنويل ،وشغن هیدوشژننم سنويل ش

حیاوت ديده ش تصفیم وشغن سنويل خنلم طنلسنب بنوده

وشغ بلزيلفري سويل پليی تی بود .طيلديی طجمنوع وطوبنت،

است .طجموع وطوبت ،نلخلعصي ش طواد غیی قلبل صنلبوني

نلخلعصيهل ش طواد غیی قلبل صلبوني  )MIUدو وشغ طليع

شدن بیا وشغ بلزيلفري سويل ش طليع صلبون اسید سويل

سويل ،رمری ش دو طليع صلبون اسید سويل بیشری بود .طیزان

بم تیتیب  2/3ش  4/6دوصد بود ش اين طينلديی رمرنی از ن

انیژ خلم دو وشغ طليع سويل بیشری از سليی طنلبع وشغن

چیز بود رم دو طنلبع ع مني بنیا فنی شودههنل طشنلبم

طوود طالعهم بود .رمریي دوصد اسید چیب زاد دو وشغ

وشغ سويل گزاو

طليع سويل ش بیشریي دوصند ن دو طنليع صنلبون اسنید

طجموع وطوبت ،نلخلعصي ش طواد غیی قلبل صنلبوني شندن

سويل شجود داشت.

دو وشغ بلزيلفري سويل احرملال نلشي از بلقیملندههل فی ری

شده است [ 5ش  .]25طيداو ن یرل بلال

طیزان اسیدهل چیب دو وشغ هل طوود طالعهم ب نرم

نشده غیايي دو وشغ است .طيداو اسید چنیب زاد طنليع

بم طنینع اسنید چنیب طرفنلشت بنود .طينداو غ ظنت اسنید

صلبون اسید سويل بیابی  64/5دوصد بود ،طيداو رنم دو

پلعمیریک دو وشغ طليع سويل رم ش دو وشغ بلزيلفري سويل

داطنم اعداد  64/69 ،72/3ش  63/8دوصند) گنزاو

شنده

زيلد بود .طیزان اسید اسر لويک دو وشغ هنل هیدوشژننم ش

توس ديریان [ 4ش  11ش  ]22بود.

بلزيلفري سويل بنم تیتینب بیشنریي ش رمرنیي بنود .اسنید

طيداو اسید عینوع یک بیا وشغ طليع سويل بیشنریي ش

اشع یک ،فیاشانتیي اسید چیب غیی اشنیلع بنل ينک پیونند

بیا وشغ هیدوشژنم سويل رمریي ش بیا وشغ بلزيلفري

دشگلنم بود رم طيداو ن دو وشغ طنليع سنويل بیشنری ش دو

سويل  32/53دوصد) ش طليع صلبون اسید سنويل 40/03

وشغ طليع سويل رمری از بيیم وشغ هنل بنود .طينداو اسنید

دوصد) حد شس بود .طحيينی ديرنی [ 5ش  ]18طينلديی

عینوع یک دو وشغ طليع سويل ش طليع صلبون اسنید سنويل

اسید عینوع یک رمری وا بیا نمونمهنل بلزيلفنت شنده ش

بیشری از بيیم اسیدهل چیب بود .طیزان اسید عینوعنینک دو

طليع صلبون اسید شده ن نیت بنم وشغن اشعینم گنزاو

وشغ طليع سويل حدشد دش بیابی طليع صلبون اسید سنويل

ریدند ،رم اي اطی دو انایلق بل يلفرمهنل

بود شعي طيداو ن دو ديری طنلبع چیبي قلبنل توجنم نینود.

است .بم طوو ر ي ،اعرو اسید چیب وشغ بلزيلفري سويل

طیزان اسیدهل چیب اشیلع  )SFAش اسیدهل چیب غیی

ش طليع صلبون اسید سويل ب رم بم شنیاي بنمرنلو گیفرنم

اشیلع بل يک پیوند دشگلنم  )MUFAدو وشغن هیدوشژننم

شده دو فی يندهل بلزيلفت ش تصفیم فیق طيرند ش اگی اي

سويل بیشری از بيیم وشغ هل بود .بی عکس ،طیزان اسنیدهل

فی يندهل بم خوبي انجلم شود اي طيلديی شیلهت بیشری بم

چیب غیی اشیلع بل چند پیوند دشگلننم  )PUFAدو وشغن

اعرو اسید چیب وشغ اشعیم خواهد داشت .شقري فی ينند

طليع سويل بیشریي ش دو وشغ طليع سويل رمریي بود.

بم خوبي انجلم نشود طثنل حنیاوت زينلد) ،ن نیت اسنید

اي

زطنليش حلضنی

خصوصیلت شیمیليي وشغ طليع سويل اسرفلده شده دو

چیب غیی اشیلع تحت تلثیی قیاو طيگیید ش طنجی بنم رمرنی

زطليش بل وشغن سنويل تصنفیم شنده [ ]6طالبينت

شدن طيداو اسنید عینوع ینک ن نیت بنم وشغن هنل اشعینم

داشت ش طيلديی ن دو داطنم اعداد گزاو

شده توس سليی

طيشود [.]6
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1

جدول  .2خصوصیات فیزیکی -شیمیایی و تركیب اسیدهای چرب (درصد) روغنهای مورد آزمایش
وشغ طليع

وشغ هیدوشژنم

وشغ بلزيلفري

طليع صلبون

سويل

سويل

سويل

اسید سويل

انديس صلبوني طی يگیم هیدوشر ید پرلسیم دو گیم)

191

193

194

189

عدد پیار ید طی ياريشاالن دو ری وگیم)

2/38

11/15

2/385

صفت

o

ضیيب شک ت

0/99
o

o

20 C ،1/47

40 C ،1/46

40 C ،1/46

سیله ونگ

125/4

78/35

96/16

123/98

9340

9360

9310

9070

وطوبت دوصد)

0/2

0/15

0/5

2/7

نلخلعصي دوصد)

0/1

0/1

0/6

0/4

طواد غیی صلبوني دوصد)

0/6

0/5

1/2

1/5

0/9

0/75

2/3

4/6

اسید چیب زاد دوصد)

0/35

0/25

0/70

64/5

C14:0

0/13

0/31

0/38

0/27

C16:0

12/41

26/52

29/59

15/78

C16:1

0/12

0/05

0/09

0/15

C17:0

0/08

0/06

0/04

0/09

C18:0

4/67

7/55

3/55

5/88

C18:1

24/20

52/45

32/88

33/98

C18:2

51/46

11/35

32/53

40/03

C20:0

0/23

0/36

0/19

0/26

C18:3

6/06

0/86

0/34

3/02

C22:0

0/50

0/37

0/31

0/43

C24:0

0/14

0/12

0/10

0/11

18/16

35/29

34/16

22/81

گیم دو صد گیم)

عدد يد

انیژ خلم ری ورلعی بی ری وگیم)

2

 M.I.Uدوصد)

3

SFA

4

MUFA
5

PUFA

 .1اعداد گزاو

24/32

52/50

32/94

34/13

57/52

12/21

32/84

43/05

شده طیلنری دش بلو سنجش ه رند2.طجموع وطوبت ،نلخلعصي ش طواد غیی قلبل صلبوني شندن3 .طجمنوع اسنیدهل چنیب اشنیلع 4

طجموع اسیدهل چیب غیی اشیلع بل يک پیوند دشگلنم 5 .طجموع اسیدهل چیب غیی اشیلع بل چند پیوند دشگلنم.

قلب یننت هضننم ظننلهی عصننلوه اتننی ش انننیژ قلبننل

وشغ طليع سويل ،وشغ هیدوشژنم سويل ش وشغ بلزينلفري

زطليشني دو

سويل بلالتی از طليع صلبون اسنید سنويل بنود .)P< 0/01

سوخت ش سلز ظلهی جییههل ش وشغ هنل

طيلديی قلب یت هضم ظلهی سهم عصلوه اتی جییه شنلهد

جدشل  3نشلن داده شده است .طيداو قلب یت هضم ظلهی
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زطليشي

دوصد ش  74تل  93دوصد) بیا وشغ بلزيلفري سنويل [ 8ش

پليی تی از جییههل حلش پنج دوصد وشغ هل

زاد قلبل دسری تنی

 18ش  ]25ش طننليع صننلبون اسننید سننويل [ 4ش  13ش ]25

از سهم عصلوه اتی جییه شلهد بودهاند .دو نریجم ،قلب ینت

گزاو

شده است .دو زطليشني [ ]24نشنلن داده شند رنم

هضم بلالتی عصلوه اتی بیا وشغ طکمل دو طيلي نم بنل

طيداو رم اسیدهل چیب غیی اشنیلع ش طينداو زينلد اسنید

جییه پليم قلبل انرظلو است.

چیب زاد ،بلعث رنلهش طینزان اطوع نیفم شندن عیپیند ش

بود ش اي نشلن طيدهد رم وشغ هل

دادههل دو انایلق بل تفلشتهل طشلهده شده دو ریفینت

تشکیل طی ل ش دو نریجم افت قلب یت هضم چیبي طيشنود

طيلديی اسیدهل چیب زاد ،اسیدهل چیب غیی اشنیلع ش

رم بل نرليج زطليش فه ي انایلق داود .طيلديی قلب یت هضنم

طجموع وطوبت ،نلخلعصي ش طواد غیی قلبل صلبوني شندن)

بیشنری از  100دوصنند بنیا وشغن طکمنل ،اغ ننب شقرنني

وشغ هل بود .دو طنلبع ع مي ،طينلديی قلب ینت هضنم بنیا

حلصل طيشود رم  AMEوشغ هل بم وش

وشغ طليع سويل از  87تل بیشری از  100دوصند [ 4ش  13ش

شوند ش اثیات سنودطند چیبني اضنلفم شنده وش قلب ینت

بنم تیتینب از  70تنل 91

هضم ديری اجزاء جییه بم خود چیبي طیبوط طيشود [.]14

 ]17دو حلعي رم طيلديی رمرنی

تفلضل طحلسیم

جدول  .3قابلیت هضم ظاهری و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جیرهها و روغنهای آزمایشی
جییه هل
جییه

وشغ

پليم

وشغ

زطليشي
وشغ

طليع

هیدوشژنم

بلزيلفري

سويل

سويل

سويل

طليع
صلبون

SEM

اسید

سا
احرملل

سويل

70/8c

85/4a

84/1ab

82/6ab

79/3b

1/44

0/01

2982b

3284 a

3273a

3271a

3228a

14/18

0/01

انیژ خلم وشغ هل ری ورلعی بی ری وگیم)

9340

9360

9310

9070

قلب یت هضم وشغ هل دوصد)

95/5a

93/3a

92/4a

86/4b

قلب ییت هضم چیبي جییههل
انننیژ قلبننل سننوخت ش سننلز جیننیههننل
ری ورلعی بی ری وگیم)

1/32

0/01

انیژ قلبل سوخت ش سنلز ری ورنلعی بنی
9016 a

ری وگیم)
وشغ هل بم وش

8794a

8765a

7906b

66/68

0/01

تفلضل

انیژ قلبل سوخت ش سنلز ری ورنلعی بنی
a

ری وگیم)
وشغ هل بم وش

8920

a

8733

a

8602

b

7836

حلصل ضیب

 : a-cتفلشت طیلنری هل دو هی ودي

بل حیشف نلطشلبم طهني داو است :SEM .خال اسرلنداود طیلنری هل تهداد  5خیش ).
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دو تحيیر حلضی بودند بل اسرفلده از وش

طيلديی انیژ قلبل سوخت ش سلز ظلهی وشغ هل رنم

حلصنل ضنیب

از طیير حلصل ضیب انیژ خلم نهل دو ضیيب قلب ینت

دو داطنم  7910تنل  8389ری ورنلعی دو ری نوگیم گنزاو

هضم چیبي اضلفم شده بنم دسنت طند جندشل  )4بنیا

گیديد [ .]24بنی عکنس ،گیشهني ديرنی از طحيينی []22

وشغ طليع سويل بیشری ش بیا طليع صنلبون اسنید سنويل

طيداو  AMEطشلبما بیا وشغ طليع سنويل صنمیزدايني

زطليشي بود  .)P<0/01شقرني بنم

شده ش طليع صلبون اسید سنويل دو جوجنمهنل گوشنري

رمری از بيیم وشغ هل
وش

گزاو

تفلضل طحلسیم شند ،اننیژ قلبنل سنوخت ش سنلز

ریدند .داليل اي تفلشتهل طشنلهده شنده بنیا

ظلهی وشغن طنليع سنويل ،وشغن طنليع سنويل ش وشغن

 AMEطنلبع وشغ دو بی طحييی طخر

بلزيلفري سنويل بیشنری از طنليع صنلبون اسنید سنويل بنود

شعي طمک است بم خلطی تفلشتهل دو ریفیت وشغن هنل ش

 .)P<0/01انننیژ قلبننل سننوخت ش سننلز ظننلهی وشغن

همچنی نوع جییههل ش پیندگلن طوود اسرفلده دو زطليشلت

سننويل طننليع دو طحنندشده طيننلديی  8526تننل 11110
ری ورلعی دو ری وگیم) گزاو

طخر

شده توسن ديرنیان بنود

نلشنلخرم اسنت

بلشد .بیا طثلل ،دو يک طالعهما [ ]25از وشغن

بلزيلفري سويل اسرفلده ریدند رم حلش  21/9دوصند اسنید
عینوع یک بود دو حلعيرم دو طالعهم فه ي ،وشغن بلزينلفري

[ 11ش  17ش .]18

سويل حلش  32/5دوصد اسید عینوع یک بود .بم عالشه اين

بم طوو ر ي AME ،بدست طده بیا وشغن بلزينلفري
سويل ش طليع صلبون اسید سويل بلالتی از ن چیز بود رم

تحيیر بل خنیش هنل بنلعی انجنلم شند دو حنلعي رنم دو

توسن ديرننیان [ 4ش  11ش  ]25ش طيننلديی رننم دو بیشننری

زطليش قی ي [ ]11از جوجمهل گوشري سن  24وشزگني

ش پیشننهلد شنده

اسننرفلده ریدننند .دو اي ن واباننم ،طحييننی ديرننی [ 2ش ]10

است ،شعي دو انایلق بل ریفیت بلال اي دش فی شوده فیعي

گزاو

ریدند رم جییههنل حنلش ر نیم زينلد بنم دعینل

وشغني طيبلشد .طيداو  AMEبیا وشغ طليع سويل ،وشغ

تشکیل صلبون دو عوعم گواوشي پینده قلب یت هضم چیبي وا

جداشل تیریب خوواک [ 8ش  ]19گزاو

هیدوشژنم سويل ش وشغ بلزيلفري سويل بم تیتینب  11 ،14ش

دو طیوو رلهش داد .وشغ هل طوود اسرفلده دو اي

 10/9دوصد بلالتی از طليع صلبون اسید سويل بنود رنم بنل

بم شدت غیی اشیلع بودند رم احرمنلال شنلنس عینوو صنلبون

قلب یت هضم بلالتی ش طيداو  GEبیشری نهل طناینر بنوده ش

ترییی نیلفرم از ق مت بلاليي عوعم گواوشي وا رلهش داد.
طيلديی  AMEوشغن هنل شقرني بنم وش

دو توافر ن یي بل دادههل قی ي [ ]11طنيبلشند رنم طينداو

زطليش

تفلضنل بنی

 AMEبیا وشغ طليع سويل وا  36/9دوصد بلالتی از طنليع

جییههل حلش وشغ ش جییه پليم طحلسیم شد بزوگتی از

رید بم تیتیب  8526ش 6228

شقري بود رم بم طوو ط ريیم از حلصل ضیب طيلديی قلب یت

صلبون اسید سويل گزاو

ری ورلعی دو ری وگیم) .بم عالشه ،بیخي از طحيينی []18

هضم ش انیژ خلم وشغ هل

طيلديی  AMEوا بیا وشغ طليع سنويل ش وشغن بلزينلفري

نرليج دو توافر بل گزاوشلتي اسنت [ ]11رنم  AMEوشغن

سويل دو جوجمهل گوشنري بنم تیتینب دو داطننم  9560ش

طليع سنويل ش طنليع صنلبون اسنید سنويل شقرني بنل وش

 12660طیننننلنری  )11110ش  6520ش  8360طیننننلنری

تفلضل طحلسیم شد بم تیتیب  8526ش  6228ری ورلعی بنی

 )7440ری ورلعی دو ری وگیم گزاو

ریدند.

زطليشي طحلسیم شند .اين

ری وگیم بود دو حلعيرم بل طحلسیم ط ريیم از حلصل ضیب
 GEش قلب ینننت هضنننم  EEبنننم تیتینننب  8357ش 6866

طیزان  AMEنمونمهليي از طليع صلبون اسید سويل رم

ری ورلعی بی ری وگیم بی شود شد.

از نظی طیزان اسید عینوع یک طشلبم نمونمهل طنوود اسنرفلده
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گیديند رنم شاود رنیدن

دو يک طالعهنم [ ]15گنزاو

وشغ هل

طخر

زطليشي دو جییه تنلثیی بنی طینلنری

چیبي بم جییه ،سیعت عیوو طنواد وا رنلهش داد ش بلعنث

طصیف خوواک وشزاننم جوجنمهنل نداشنت شعني دو دشوه

بهری بی طواد طری ش نزيمهل گواوشني شند .دو

پليلني  25تل  42وشزگي) تمليل بم رلهش طصیف خوواک

تمل

نریجم ،چیبي طکمل طمک است اسنرفلده از ديرنی اجنزا

 )P=0/057دو جییه حلش وشغ طليع سويل دو طيلي م بنل

جییه نظیی عیپیدهل ،نشلسرم ش قندهل وا بهیود بخشد .بنم هنی

جییه حلش وشغ هیدوشژنم سنويل طشنلهده شند .بنم هنی

طحلسیم ،اي بهیود بنم چیبني طکمنل

حلل ،دو رل دشوه زطليشي  11تل  42وشزگي) اسنرفلده از

وب داده شد .دو طالعهم ديری [ ]18بل رلوبید هشت طنیع

وشغ طليع سويل بلعث رلهش طصیف خوواک دو طيلي نم

چیبي رم از نظی ریفیت ش تیریب اسیدهل چیب طرفنلشت

بل جییه حلش وشغ هیدوشژنم سنويل شند  .)P> 0/05دو

بودند دو تریيم طنی گوشنري ،عم کنید وشند طشنلبما

دشوه وشد ،افزايش شزن جوجمهل تریينم شنده بنل جینیه

حلل ،بم خلطی وش

گزاو

شد ش ادعل گیديد رم اثی رلعی طلزاد چیبي رم قیال

حلش طليع صلبون اسید سويل رمری از جوجمهل تریينم

گزاو

اسنت اخرالفنلت دو AME

شده بل وشغ هل طليع ش هیدوشژنم سويل بود .)P> 0/05

طشلهده شده بی طنلبع چیبي شقري از ضیايب قلب یت هضم

دو دشوه وشد ،ضیيب تیديل دو پیندههل تریينم شنده بنل

طحلسیم طيشوند وا خنثي نمليد.

جییه حلش وشغ طليع سويل بهری از پیندگلن تریينم شنده

شده بود [ ]14طمکن

اثی جییههل حلش طنلبع طخر

وشغ هل

بل جییه حلش طليع صلبون اسید سويل بود  ،)P> 0/05بل

زطليشني

بی عم کید جوجمهل گوشري دو جدشل  4نشلن داده شده

اي شجود ،تفلشتي از اي نظنی دو دشوه پلينلني ش همچننی

است .دو دشوه وشد  11تل  24وشزگي) ،اسنرفلده از طننلبع

رل دشوه زطليش طشلهده نشد.

جدول  .4تأثیر منابع مختلف روغن بر عملکرد جوجه های گوشتی در دوره رشد ( 11تا  24روزگی) ،پایانی ( 25تا  42روزگی) و
كل دوره ( 11تا  42روزگی)
وشغ هل
فیاسنجم

وشغ طليع سويل

زطليشي

وشغ هیدوشژنم
سويل

وشغ بلزيلفري
سويل

طليع صلبون
اسید سويل

SEM

سا
احرملل

خوواک طصیفي گیم/پینده/وشز)
دشوه وشد
دشوه پليلني
رل دشوه

86/79
166/89

b6

131/85

90/53

86/47

179/14
a

174/60
ab

140/37

136/04

89/63

1/84

0/334

176/67

3/01

0/057

ab

138/58

1/90

0/032

افزايش شزن وشزانم گیم/پینده/وشز)
دشوه وشد

61/09a

a

ab

61/57

58/93

b

56/99

0/95

0/013

دشوه پليلني

84/96

88/85

86/57

86/28

1/96

0/576

رل دشوه

74/52

76/92

74/48

73/46

1/08

0/179

ab

ab

a

1/57

0/03

0/016

2/02

2/05

0/04

0/652

1/83

1/89

0/03

0/165

ضیيب تیديل غیايي
دشوه وشد

1/42 b

دشوه پليلني

1/97

2/02

رل دشوه

1/77

1/83

 : a-cتفلشت طیلنری هل دو هی ودي

1/47

1/47

بل حیشف نلطشلبم طهني داو است :SEM .خال اسرلنداود طیلنری هل تهداد .)5
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اگی چم طیلنری طصیف خوواک دو رنل دشوه پنیشو

بلعث رلهش قلب یت هضنم وشغن دو جوجنمهنل جنوان

بل جییه حلش وشغ هیدوشژنم سويل بلالتی از جییه حنلش

گیديده است شعي دو دشوه پليلني ش دو رل دشوه رم ظیفیت

وشغ طليع سويل بود شعي بم هملن ن نیت شزن بنلالتی وا

گواوشي پینده رلطلتی شده است توان رم بنی اثنیات سنوء

دو س  24وشزگي بلعث نشد .اي افزايش طصیف خوواک

اي اسیدهل چیب فلئر يد .اي نرنليج طويند گزاوشنلت

دو جییه حلش وشغ هیدوشژنم سويل حنلش اسنیدهل

قی ي [ 23ش  ]25است.

چیب اشیلع قیال نیز گزاو

طصیف وشغ بلزيلفري سويل دو جینیه هیچروننم تنلثیی

شده اسنت [ ]9ش ع نت ن وا

رمری بودن قلب یت هضنم اسنیدهل چنیب اشنیلع دو اين
وشغ بیلن نمودهانند شعني دو اين

طنفي بی فیاسنجمهل عم کید وشند جوجنمهنل گوشنري
نداشت .بم نظی طيوسد طدت زطلن ش دوجم حیاوتي رم اي

زطنليش تفنلشتي بنی

قلب یت هضم وشغ طليع سنويل بنل داشنر  13/18دوصند

وشغ دو طول توعید بلطیم طرحمنل طمنيشنود بنم گوننما

اسیدهل چیب اشنیلع) ش وشغن هیدوشژننم سنويل داوا

است رم سیب چنداني بم اي طلده شاود نمنيشنود دطنل

 35/29دوصد اسیدهل چیب اشیلع) رم دو خنیش

 150تل  160دوجم سلنريگیاد ش طدت  10دقیينم بنیا هنی

هنل

بلعی عرهوون اندازه گیی شد طشلهده نشد .افزايش طصیف

نوبت پخت بلطیم رم اغ ب رل فی يند پخت ب رم بم حجنم

خوواک دو جییه حلش هیدوشژنم سويل دو طيلي م بل جینیه

توعید رمری از  120دقیيم بم طول طيانجلطد).
توجم بم ضیايب تیديل خوواک نشلن طيدهد رم جینیه

حلش وشغ طليع سويل بدشن تلثیی بی صفت وشند طمکن
است بم دعیل بلفت فیزيکي خوواک بلشد .وشغن طصنیفي

حلش وشغ طليع سويل دو طيلي م بنل جینیه حنلش طنليع

دو جییه حلش وشغ هیدوشژنم سويل حلعت جلطد داشنت

صلبون اسید سويل دو دشوه وشد پلسخ بهری ايجلد ریده

ش پس از طخ وط شدن بنل بيینم اجنزا جینیه ،ع نيوغنم

است .از نجنل رنم ضنیيب تینديل خنوواک بنی شود از

طخ وط نمودن طکیو ،همچننلن حلعنت گیاننوعي داشنت ش

طیننلنری طصننیف خننوواک ش افننزايش شزن وشزانننم پینننده

پیندگلن تمليل بیشری بم طصیف ذوات گیاننوعي خنوواک

طيبلشد بهیود افزايش شزن وشزانم دو دشوه وشند دو جینیه

داشرند بدشن اينکم تلثیی بی عم کید وشند بنلقي گیاشنرم

حلش وشغ طليع سويل ن یت بم جییه حلش طليع صنلبون
اسید سويل دو بهیود ضیيب تیديل انهکل

بلشد .چون طصیف خوواک تلبع شکل فیزيکني خنوواک ش

بیاسل

طیزان انیژ جییه است .بم نظنی طنيوسند شنکل فیزيکني

يلفرم است.

نرليج اي تحيیر ،انیژ قلبل سنوخت ش سنلز
تفلضننل بننلالتی از وش

گیانوعي خوواک دو جییه حلش وشغن هیدوشژننم بلعنث

ظننلهی طحلسننیم شننده بننم وش

بهیود طصیف خوواک گیديد.

حلصل ضنیب بنود ش طصنیف وشغن بلزينلفري سنويل دو

اگیچم انیژ قلبل سنوخت ش سنلز ظنلهی ش ن نیت

طيلي م بنل وشغن طنليع سنويل ش وشغن هیدوشژننم سنويل

انیژ بم پیشت ی خلم دو اي جییههل طشلبم بود شعي بم نظی

هیچرونم اثی سويي بی عم کید جوجمهل گوشري نداشت.

طيوسد رم تفلشتهل ریفي طنلبع وشغن بلعنث تریینی دو
فیاسنجمهل عم کید پینده گیدينده اسنت .بنیا طثنلل،

تشكر و قدردانی

طصیف وشغ بلزينلفري قننلد بلعنث افنت افنزايش شزن

اي طيلعم بخشني از نرنليج طنید شنملوه  83093طصنوب

وشزانم جوجمهل گوشري شده اسنت  .)P<0/05بنم نظنی

حوزه طهلشنت پژشهشي دانشرله ع وم پزشنکي ش خندطلت

طيوسد سا بلال اسنیدهل چنیب زاد دو اين وشغن

بهداشري دوطلني اصفهلن است رم تملم هزيننم هنل انجنلم
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Abstract
Two experiments were carried out to determine the physicochemical properties of soy oil sources and
investigate the effect of their use in broilers diets on growth performance. In the first experiment, fatty
acids composition of the experimental oils was determined and then the apparent metabolizable energy
(AME) of oils was estimated through two methods, including multiplying the digestibility of the oil by its
gross energy value as well as subtracting AME value of the basal diet from diets containing the oils using
Leghorn mature roosters. In the second experiment, the effects of four dietary treatments containing 5%
of each oil source was studied on the performance of Ross 308 broilers, replicated 5 times, using a
completely randomized design. Linoleic acid content turned out to be 51.46% in soybean oil (SO),
11.35% in hydrogenated soybean oil (HSO), 32.53% in recycled soybean oil (RSO) and 40.03% in
acidulated soybean oil soap-stock (ASO). The AME of the oils obtained by multiplying method for SO,
HSO, RSO and ASO appeared to be 8920, 8733, 8602 and 7836 kcal/kg, respectively. When calculated
by subtracting method, the AME of the oils turned out to be 9016, 8794, 8765 and 7906 kcal/kg,
respectively, which indicates higher values obtained from the latter method than former one. Moreover,
HSO improved feed intake compared with SO (P<0.05). Also, ASO reduced daily weight gain and
increased FCR in grower period compared with SO. It is concluded that recycled soybean oil appeared to
have no adverse effect on broiler performance.
Keywords: Apparent metabolizable energy, Broiler, Digestibility, Performance, Soybean oil
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