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چکیده
 قطعه جوجه گوشتی نر061  با استفاده از، ویژگیهای الشه و شاخصهای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی،اثر منابع مختلف روغن گیاهی بر عملکرد رشد
 جیره پایه و-0  تیمارهای آزمایشی شامل. پرنده در هر تکرار بررسی شد01  چهار تکرار و، در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار813 یکروزه سویه راس
 اثر منبع روغن بر مصرف خوراک در دورههای. جیره پایه و روغن کنجد بودند-4  جیره پایه و روغن کانوال و-8 ، جیره پایه و روغن آفتابگردان-2 ،روغن سویا
 جوجههای تغذیهشده با روغن کنجد و کانوال افزایش وزن باالتر و ضریب تبدیل، پایانی و کل دوره پرورش، در دوره رشد.مختلف پرورش معنیدار نبود
 هزینه خوراک مصرفی در جیرههای حاوی روغن کنجد باالتر از.)P<1/10( خوراک کمتری را در مقایسه با جوجههای تغذیهشده با دیگر منابع روغن داشتند
 سود کمتری در مقایسه با پرندههای تغذیهشده با روغن سویا و کانوال داشتند،سایر جیرههای آزمایشی بود و پرندههای تغذیهشده با جیره حاوی روغن کنجد
 کلسترول سرم خون جوجههای تغذیهشده با.)P<1/10(  سینه و ران در جوجههای تغذیهشده با روغن کنجد و کانوال بیشتر بود، وزن نسبی الشه.)P<1/10(
 با توجه به مشاهده عملکرد بهتر در جوجههای تغذیهشده با روغن کنجد و کانوال و با در نظرگرفتن هزینه.)P<1/10( روغن کنجد کمتر از سایر تیمارها بود
. مصرف آن در جیره جوجههای گوشتی توصیه میشود،پایینتر و سود باالتر جیره حاوی روغن کانوال در مقایسه با روغن کنجد

. کلسترول، روغن کنجد، روغن کانوال، چربی بطنی، جوجه گوشتی:کلیدواژهها
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Abstract
Effect of different oil sources on growth performance, carcass characteristics and blood metabolites of broilers was studied using 160 male Ross
broiler chickens in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 10 birds each. Treatments included: 1) basal diet plus soybean
oil, 2) basal diet plus sunflower oil, 3) basal diet plus canola oil and 4) basal diet plus sesame oil. Effect of different oil sources on feed intake was not
significant in different periods. In grower, finisher and whole periods, sesame and canola oil fed birds showed better weight gain and feed conversion
ratio compared to other oil sources. The food cost was significantly higher for diets including sesame oil compared to others and birds fed sesame oil
had lower profit than canola and soybean oil fed birds (P<0.05). The relative weight of carcass, breast and thigh was higher in broiler fed with sesame
and canola oil (P<0.05). The blood cholesterol decreased significantly in sesame oil treatment (P<0.05). Considering the lower price and higher profit
of canola oil containing diets compared to sesame oil and also better performance of birds fed sesame and canola oil, we would recommend using
canola oil in broiler diets.

Keywords: Broiler, canola oil, cholesterol, sesame oil, ventral fat.

Email: m.mazhari@ujiroft.ac.ir

* نویسنده مسئول

حمید موالیی مقبلی ،مژگان مظهری ،امیدعلی اسماعیلی پور ،حسین دوماری

مقدمه 

دوگانه ( )PUFAهستند ،درحالیکه اسیدهای چرب

استفاده از روغن ،یک امر رایج در سیستمهای پرورش

غیراشباع در روغن کانوال بیشتر از نوع اسیدهای چرب

طیور جهت افزایش سطح انرژی جیره است .افزودن

غیراشباع با یک پیوند دوگانه ( )MUFAمیباشند [.]22

روغن به جیره ،با وجود تأمین انرژی و بهبود بازده انرژی،

گزارش شده است که رابطه معکوسی بین نسبت اسیدهای

منجر به افزایش جذب ویتامینهای محلول در چربی،

چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و نیمه عمر آنها

کاهش گرد و غبار و افزایش خوشخوراکی جیره غذایی

وجود دارد و هرچه درجه غیراشباعبودن اسیدهای چرب

میشود .همچنین با کاهش نرخ عبور ماده هضمی از

افزایش یابد ،نرخ اکسیداسیون روغن افزایش مییابد ،که

دستگاه گوارش ،منجر به هضمپذیری بهتر کل مواد مغذی

دلیل اصلی افت کیفیت چربی و تولید بو و طعم نامطلوب

مصرفی و درنهایت بهبود رشد و ضریب تبدیل خوراک

و کاهش کیفیت گوشت میباشد [ .]26روغن کانوال منبع

میشود [.]6

غنی از اسید چرب غیراشباع اولئیک با یک پیوند دوگانه

در سالهای اخیر تمایل به مصرف گوشت پرندگان

است و گزارش شده است که مقادیر زیاد اسیدهای چرب

بهدلیل برخی ویژگیهای تغذیهای شامل پروتئین باال و

غیراشباع با یک پیوند دوگانه ،سطح اکسیداسیون چربی در

چربی کم افزایش یافته است .از طرفی ثابت شده است که

جیره غذایی و گوشت را کاهش میدهند [.]01

ترکیب چربی گوشت پرندگان رابطه مستقیم با چربی

در بین روغن های گیاهی ،روغن کنجد بهدلیل

جیره غذایی دارد .این مسأله به افزایش تقاضا برای تولید

دارابودن میزان باالی آنتیاکسیدانهای طبیعی بهعنوان

محصوالت سالم و و بهبود کیفیت چربی درگوشت

روغن مناسب جهت افزایش پایداری اکسیداتیو در

پرندگان منتهی شده است [ .]4بهدلیل قیمت باالی روغن

مقایسه با سایر روغن های خوراکی (که حاوی مقادیر

ماهی ،جهت استفاده در جیره پرندگان ،مطالعات روی

زیادی اسـیدچرب غیراشباع میباشند) ،بهکار میرود

ارزیابی روغن دانههای گیاهی متمرکز شده است.

[ .]08روغن کنجد شامل یک دسته بینظیر از ترکیبات

مطالعات نشان داده شده است که استفاده از سطوح

شناخته شده تحت عنوان لیگنانها میباشد .لیگنانهای

مختلف روغنهای گیاهی با زنجیره غیراشباع در جیره،

کنجد شامل سسامین ،سسامولین و مقادیر کمی سسامول

باعث بهبود هضم چربی در طول دستگاه گوارش و

بوده و وظایف فیزیولوژیکی متنـوعی از جمله کاهش

کاهش معنیدار تریگلیسرید و کلسترول خون میشود

چربی خون ،افزایش توانایی آنتی اکسیدانی ،افزایش

[ .]4ارزش انرژیزایی روغنها و چربیها به طول زنجیره

قابلیت زیست فراهمی گاماتوکوفرول و فراهمکردن

کربنی ،تعداد پیوندهای دوگانه ،حضور یا عدم حضور

وظایف ضدالتهابی را دارا میباشند .از طرفی مهار

پیوند استری ،آرایش اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع و

گونهه ای اکسیژن فعال توسط لیگنان های کنجد ،میتواند

ترکیب اسیدهای چرب آنها بستگی دارد [.]9

سلول های بدن را از صدمات رادیکال های آزاد محافظت

روغنهای گیاهی مانند روغن سویا ،کانوال و

کند .روغن کنجد قادر است سم زدایی کبد از مواد

آفتابگردان غنی از اسیدهای چرب غیراشباع میباشند.

شیمیایی و میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی آنزیمی و

اسیدهای چرب غیراشباع در روغن سویا و آفتابگردان

غیرآنزیمی را افزایش داده و نقش حفاظتی در برابر تنش

بیشتر از نوع اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند

اکسیداتیو داشته باشد [.]03
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مطالعات چشمگیری در زمینه مقایسه منابع مختلف

بودند که به جیره بر پایه ذرت -کنجاله سویا اضافه شدند .در

روغن گیاهی بهویژه روغن ذرت ،سویا ،آفتابگردان ،کانوال

طول دوره پرورش که تا سن  42روزگی بهطول انجامید،

با روغن پالم و منابع چربی حیوانی از جمله پیه انجام شده

دسترسی پرندگان به آب و خوراک آزاد بوده و مراقبتهای

است [ 0 ،4و  ،]24اما مطالعات زیادی در زمینه مقایسه اثر

الزم براساس روشهای توصیهشده سویه تجاری راس 813

مصرف روغن کنجد با دیگر منابع روغن گیاهی در طیور

انجام گرفت .تیمارهای آزمایش شامل روغن کنجد ،روغن

انجام نشده است .در یک مطالعه ،پژوهشگران با بررسی

سویا ،روغن کانوال و روغن آفتابگردان بودند که به جیره بر

اثر جایگزینی  01درصد روغن ذرت با روغن کنجد و

پایه ذرت -کنجاله سویا اضافه شدند .سطح روغن در همه

آلفاتوکوفرول استات در جیره ،افزایش وزن جوجههای

جیرهها یکسان در نظر گرفته شد و فقط منبع روغن در

گوشتی را گزارش کردهاند [ .]2در پژوهشی دیگر ،استفاده

جیرهها متفاوت بود .جیرهها برای تأمین مواد مغذی

از روغن کنجد در سطوح  1/0و یک درصد و دانه کنجد

توصیهشده سویه تجاری راس برای سه دوره آغازین (یک تا

در سطوح یک و دو درصد در جیـره بلدرچین تخمگذار

 01روزگی) ،رشد ( 00تا  20روزگی) و پایانی ( 26تا 42

تأثیر معنیداری بر وزن بدن و خوراک مصرفی نداشت.

روزگی) تنظیم شدند (جدول .)0

گرچه افزودن دانه و روغن کنجد در جیره منجر به افزایش

جوجههای هر تکرار بهصورت گروهی در پایان هر دوره

معنیدار وزن و تعداد تخم ،درصد تولید ،گرم تخم تولیدی

وزنکشی شدند .میزان مصرف خوراک در پایان هر دوره

روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با جیره

اندازهگیری شد .ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف

شـاهد (روغن سویا) گردید [ .]8ازآنجاییکه ترکیب

خوراک جوجههای هر واحد آزمایشی در دوره به میانگین

اسیدهای چرب مختلف در روغنهای گیاهی مختلف

افزایش وزن دوره هر واحد آزمایشی با تصحیح تلفات

متفاوت بوده و همچنین با توجه به اینکه ذخیره چربی

محاسبه گردید .در پایان آزمایش دو جوجه از هر واحد

بدنی و میزان چربی گوشت پرندگان تحت تأثیر منبع چربی

آزمایشی بهطور تصادفی انتخاب و از سیاهرگ زیر بال

قرار میگیرد [ .]4لذا پژوهش اخیر بهمنظور بررسی تأثیر

خونگیری شد .نمونه سرم پس از تفکیک لخته ،جدا و با

استفاده از منابع مختلف روغن گیاهی از جمله روغن

دور  4111بهمدت  00دقیقه سانتریفیوژ شده و به آزمایشگاه

کنجد ،سویا ،آفتابگردان و کانوال ،بر عملکرد رشد،

منتقل شدند.

خونی گلوکز،

خصوصیات الشه و شاخصهای بیوشیمیایی خون

تریگلیسرید ،کلسترول و لیپوپروتئینهای با چگالی کم و

جوجههای گوشتی انجام شد.

زیاد با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر (

غلظت شاخصهای

Autolab, Ames,

 )Rome, Italyبا استفاده از کیتهای زیست شیمی (شرکت
موادوروشها 


زیستشیمی ،تهران ،ایران) اندازهگیری شد.

جهت انجام این آزمایش از  061قطعه جوجه گوشتی نر سویه

جوجههای مورداستفاده برای خونگیری ،جهت تعیین

تجاری راس  813در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار،

ویژگیهای الشه ،توزین ،کشتار و پرکنی شدند .وزن الشه

چهار تکرار و  01پرنده در هر تکرار در  06واحد آزمایشی

بعد از کشتار پرنده و جداسازی سر ،پاها وکندن پوست

با ابعاد  0/0×0متر استفاده شد .تیمارهای آزمایش شامل

بدن بهعنوان وزن الشه در نظر گرفته شد (بدون خالیکردن

روغن کنجد ،روغن سویا ،روغن کلزا و روغن آفتابگردان

امعا و احشا).

دوره   22شماره   4زمستان 1399

636

حمید موالیی مقبلی ،مژگان مظهری ،امیدعلی اسماعیلی پور ،حسین دوماری

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی در دورههای مختلف پرورش
آغازین (یک تا )11

رشد ( 11تا )24

پایانی ( 26تا )42

ترکیبات (درصد)
ذرت

62/31

66/87

67/78

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)

41/33

38/44

33/44

2/17

3/16

4/16

دی کلسیم فسفات

1/68

1/41

1/33

کربنات کلسیم

1/48

1/19

1/17

کلرید سدیم

1/29

1/29

1/29

دی ال متیونین

1/16

1/13

1/12

1/27

1/22

1/22

1

روغن گیاهی

ال -لیزین
2

مکمل ویتامین و معدنی

1/61

1/61

1/61

آنالیز محاسبهشده
3111

3111

3211

انرژی قابل متابولیسم ظاهری (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)

23

21/6

21

کلسیم (درصد)

1

1/78

1/71

فسفر (درصد)

1/6

1/43

1/41

سدیم (درصد)

1/16

1/16

1/16

کلر (درصد)

1/22

1/22

1/22

لیزین (درصد)

1/44

1/29

1/19

آرژنین (درصد)

1/87

1/66

1/62

متیونین  +سیستین (درصد)

1/87

1/86

1/69

ترئونین (درصد)

1/99

1/93

1/76

 .1سطح روغن در همه تیمارها مشابه جدول بود و فقط منبع روغن در هر تیمار فرق میکرد .چهار روغن گیاهی شامل روغن سویا ،روغن کانوال ،روغن
آفتابگردان و روغن کنجد در چهار تیمار استفاده شد.
 .2هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل 41111 :میلیگرم منگنز 21111 ،میلیگرم آهن 33771 ،میلیگرم روی 4111 ،میلیگرم مس  411 ،میلیگرم ید71 ،
میلیگرم سلنیوم (سبوس گندم وکربنات کلسیم تا وزن  1111گرم) .هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل 9111واحد بینالمللی ویتامین 216 ،Aواحد بینالمللی
ویتامین 17 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  17 ،K3میلیگرم ویتامین  6/6 ، mg 821 ،B1میلیگرم ویتامین  11،B2میلیگرم  4/7 ،B3میلیگرم
 3 ،B5میلیگرم  ،B6یک میلیگرم  1/16 ،B9میلیگرم  1/16 ،B12میلیگرم ویتامین  61،H2میلیگرم کولین کلراید  61درصد و آنتیاکسیدان (سبوس گندم
وکربنات کلسیم تا وزن  1111گرم).

مقادیر وزن سینه ،رانها ،کبد ،طحال و بورس

برای محاسبه هزینه خوراک ،قیمت روز اجزای

اندازهگیری شدند .سپس با تقسیم وزن اندامهای داخلی بر

مختلف تشکیل دهنده خوراک در میزان مصرفی از هر

وزن زنده ،وزن نسبی آنها محاسبه شد .الزم به ذکر است

جزء خوراک ضرب شد و قیمت جیره برای هر یک

که بهمنظور حداقلکردن اثر وزن محتویات دستگاه

کیلوگرم خوراک در هر دوره محاسبه شد .قیمت تمام

گوارش و خالیماندن آن حدود چهار ساعت قبل از

شده هرکیلوگرم خوراک در تیمار حاوی روغن سویا

کشتار ،به جوجهها گرسنگی داده شد.

به ترتیب  2000 ،20251و  20901ریال ،در تیمار
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حاوی روغن آفتابگردان به ترتیب  20861 ،20051و

و سویا افزایش وزن باالتری داشتند ( .)P>1/10در دوره

 20501ریال ،در تیمار حاوی روغن کانوال به ترتیب

پایانی و کل دوره ،ضریب تبدیل جوجههای تغذیهشده با

 20421 ،20201و  20591ریال و در تیمار حاوی

روغن کلزا و کنجد کمتر از جوجههای تغذیهشده با

روغن کنجد به ترتیب  29121 ،25661و  81511ریال،

روغن آفتابگردان و سویا بود (.)P>1/10

برای جیره های آغازین ،رشد و پایانی محاسبه شد .پس

پژوهش گران با تغذیه سه منبع روغن سویا ،روغن

از محاسبه هزینه هر کیلوگرم خوراک ،اعداد

قنادی و روغن کشتارگاهی در تغذیه جوجه های

به دست آمده در مقدار خوراک مصرفی هر جوجه در هر

گوشتی ،نشان دادند که اثر منابع مختلف روغن بر

دوره ضرب شد .برای محاسبه سود خالص حاصل از

مصرف خوراک معنی دار نیست ،اما جوجه های

هر تیمار ،میانگین وزن پرنده های هر تیمار در قیمت

تغذیه شده با روغن سویا و قنادی افزایش وزن بیش تری

مرغ زنده ضرب شد .سپس قیمت جیره مصرفی هر

در مقایسه با جوجه های تغذیه شده با روغن کشتارگاهی

تیمار از آن کسر شد .داده های حاصل با استفاده از

نشان دادند [ .]5در یک پژوهش تأثیر منابع چربی

نرم افزار آماری  SASو رویه مدل خطی عمومی برای

مختلف شامل چربی گاو (پیه) ،چربی مرغ و روغن

مدل آماری ( )0تجزیه و میانگین ها با آزمون توکی در

سویا بر عملکرد رشد و ترکیب اسیدهای چرب الشه

سطح احتمال ( )P>1/10مقایسه شد .داده های نسبی

جوجه های گوشتی بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان

پس از تبدیل  ،arcsinتجزیه آماری شد.

داد که وزن نهایی به واسطه نوع چربی تحت تاثیر قرار
Yĳ=µ +Ti + eĳ

نگرفت .هم چنین تفاوت معنی داری بین مصرف روزانه

رابطه ()0

که در این رابطه ،Yĳ ،مقدار مشاهدهشده؛  ،µمیانگین

خوراک و افزایش وزن روزانه وجود نداشت ،اما
ضریب تبدیل خوراک در جوجه های تغذیه شده با

جامعه؛  ،Tiاثر هر تیمار و  ،eĳاثر خطای آزمایشی است.

روغن مرغ بهتر از سایر گروه ها بود .در گروه
نتایجوبحث 

تغذیهشده با روغن سویا ،اسیدهای چرب با چند

اثر منابع مختلف روغن بر عملکرد رشد (افزایش وزن،

زنجیره غیراشباع در پوست ران ،ماهیجه سینه و چربی

مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک) و درصد

بطنی بیش تر بود ،در گروه دریافت کننده روغن مرغ،

تلفات جوجه های گوشتی در دوره آغازین ،رشد ،پایانی

میزان اسیداولئیک به طور معنی داری باالتر بود و در

و کل دوره پرورش در جدول ( )2آورده شده است.

گروه تغذیه شده با روغن گاو ،میزان تجمع چربی های

میزان تلفات و مصرف خوراک در دوره های مختلف

اشباع در پوست ران و چربی بطنی افزایش داشت .این

تحت تأثیر منابع مختلف روغن قرار نگرفت .در دوره

پژوهش گران گزارش کردند که تغذیه طیور با ترکیب و

آغازین ،افزایش وزن جوجه های تغذیهشده با روغن

مخلوطهای ویژه ای از اسیدهای چرب به طور زیادی

کنجد و کانوال نسبت به جوجههای تغذیه شده با روغن

می تواند ترکیب چربی الشه را تغییر دهد [ .]0گزارش

بیش تر بود ( .)P>1/10در دوره رشد،

شده است که کاربرد روغن کانوال در جیره پرندگان

پایانی و کل دوره جوجههای تغذیهشده با روغن کنجد و

منجر به بهبود رشد در مقایسه با روغن آفتابگردان و

کانوال نسبت به جوجههای تغذیهشده با روغن آفتابگردان

چربی حیوانی می شود [.]28

آفتابگردان
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جدول  .2اثر منابع مختلف روغن بر عملکرد رشد و درصد تلفات جوجههای گوشتی در مراحل مختلف پرورش
روغن سویا

روغن آفتابگردان

روغن کانوال

روغن کنجد

SEM

P-value

یک تا  11روزگی (آغازین)
186/92

184/32

173/23

189/36

3/86

افزایش وزن دوره (گرم)

111/43

b

119/64

a

122/67

a

مصرف خوراک (گرم)

119/26

2/62

1/118

ضریب تبدیل خوراک

1/66

1/69

1/49

1/61

1/126

1/16

تلفات (درصد)

6/11

8/61

6/11

8/61

3/37

1/91

ab

1/42

 11تا  24روزگی (رشد)
مصرف خوراک (گرم)

718/12

713/96

741/43

734/41

14/21

1/47

افزایش وزن دوره (گرم)

493/47bc

473/49c

629/14ab

636/67a

9/67

1/116

ضریب تبدیل خوراک

1/66

1/67

1/69

1/66

1/14

1/17

تلفات (درصد)

2/61

6/11

2/61

2/61

2/61

1/78

 26تا  24روزگی (پایانی)
مصرف خوراک (گرم)

2666/47

2647/33

افزایش وزن دوره (گرم)

b

1469/19

b

ضریب تبدیل خوراک

ab

1436/63

ab

1612/98

a

1/72

تلفات (درصد)

2688/81

6/11

2666/14

22/47

a

18/62

1616/69

b

b

1/72
1/13

1/74

1/87

1/86

1/12

1/114

2/61

2/61

2/61

2/61

1/78

یک تا  42روزگی (کل دوره)
مصرف خوراک (گرم)

3627/19

3641/14

b

b

3818/33
ab

2168/91

افزایش وزن کل دوره (گرم)

2136/27

2132/17

ضریب تبدیل خوراک

1/87ab

1/71a

1/82bc

تلفات (درصد)

12/61

16/11

11/11

1/36

3676/27

36/64

a

2184/83

23/41

1/111

1/69c

1/116

1/112

12/61

2/27

1/62

 :a-cتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه ،معنیدار است (.)P>1/16
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

نتایج یک مطالعه در مقایسه روغن آفتابگردان با روغن

افزودنی خوراکی حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی و یا

سویا در جوجههای گوشتی نشان داد که کمترین میانگین

آلفا -توکوفرول استات در جوجههای گوشتی بررسی شد و

وزن و خوراک مصرفی مربوط به جوجههای تغذیهشده با

نتایج این مطالعه حاکی از افزایش وزن جوجههای تغذیهشده

 011درصد روغن آفتابگردان و بیشترین میانگین افزایش

با  01درصد جایگزینی روغن ذرت با روغن کنجد بود [.]2

وزن و خوراک مصرفی مربوط جوجههای تغذیهشده با 011

اسیدهای چرب غیراشباع بر گوارشپذیری و تشکیل

درصد روغن سویا بود [ .]05مطالعات در زمینه کاربرد روغن

میسلهای چربی اثر گذاشته و منجر به بهبود راندمان انرژی

کنجد در جیره طیور بسیار اندک است .در یک پژوهش اثر

متابولیسمی میشوند که بر افزایش وزن مؤثر است .میزان

جایگزینی بخشی از روغن ذرت با روغن کنجد بهعنوان

دسترسی به انرژی قابل سوختوساز به ترکیب اسیدهای
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چرب غیراشباع و تعداد پیوندهای دوگانه آنها بستگی دارد،

را ،نسبت  0:0بین اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه و با

که این امر بر قابلیت جذب و مصرف اسیدهای چرب توسط

چند پیوند دوگانه را گزارش کردهاند [ ]00که با توجه به

سلولها تأثیر میگذارد .از طرفی ،تعداد پیوندهای دوگانه در

نسبت تقریباً برابر اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند

ساختار اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان فعالیت آنزیمهای

دوگانه و با چند پیوند دوگانه در روغن کنجد ،یکی از دالیل

دخیل در بتااکسیداسیون از جمله آنزیم لیپوپروتئین لیپاز مؤثر

بهبود عملکرد مشاهدهشده با روغن کنجد مناسببودن این

است [ .]6پژوهشگران ،افزایش خطی ضریب تبدیل خوراک

نسبت بوده است.

جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیرههای با سطوح یکسان

یکی دیگر از دالیل بهبود عملکرد در جوجههای

انرژی و پروتئین با افزایش نسبت اسیدهای چرب غیراشباع

گوشتی تغذیهشده با روغن کنجد بهدلیل ترکیبات

را گزارش کردند که علت آن را اختالف در میزان انرژی قابل

آنتیاکسیدانی آن است که از اکسیداسیون آن در جیره

متابولیسم در دسترس بهدنبال تغییر قابلیت هضم و جذب

جلوگیری کرده و منجر به بهبود ماندگاری آن در خوراک

اسیدهای چرب بیان کردند [.]20

و کیفیت بهتر خوراک گردیده است .از طرفی این ترکیبات

روغن کانوال بهدلیل درصد باالی اسیدهای چرب

آنتیاکسیدانی میتوانند منجر به بهبود ایمنی و سالمت

غیراشباع با یک پیوند دوگانه از جمله اسیداولئیک نسبت به

جوجههای گوشتی و در نهایت بهبود عملکرد رشد

دیگر منابع روغن با عملکرد رشد بهتر پرندگان همراه بوده

گردند .بهبود عملکرد جوجههای گوشتی تغذیهشده با

است و با مصرف روغن کانوال درصد اسید چرب اولئیک در

روغن کنجد را میتوان به اثرات آنتیاکسیدانی موجود در

گوشت و بافت چربی بدن مرغ افزایش یافته است [.]01

لیگنانهای روغن کنجد ،کاهش اثرات منفی اکسیداسیون

پژوهشگران در آزمایشی درصد اسیدهای چرب غیراشباع

چربیها و در نتیجه مهار گونههای اکسیژن فعال توسط

روغنهای مختلف را با آنالیز گازکروماتوگرافی بهدست

لیگنانهای کنجد ،نسبت داد که میتواند سلولهای بدن را

آوردند .طبق نتایج این پژوهشگران ،روغن کانوال حاوی

از صدمات رادیکالهای آزاد محافظت کند [.]21

باالترین سطح  MUFAو پایینترین سطح  ،PUFAروغن

گزارش شده است که حفاظت چربیها از اکسیداسیون

کنجد حاوی سطوح تقریباً برابر و روغن سویا و آفتابگردان

بیشتر ،با افزایش طول و سطح پرزها بر ریختشناسی روده

PUFA

کوچک اثرگذار است [ ،]3که در نهایت منجر به بهبود

بودند [ .]22احتماالً دلیل عملکرد بهتر با روغن کنجد و

عملکرد طیور میشود .از طرفی دیگر ،روغن کانوال و کنجد

کانوال سطوح باالتر اسیدهای چرب غیراشباع  MUFAکه

در مقایسه با روغن سویا از لحاظ ترکیب اسید چرب ،دارای

فرایند تشکیل میسل و قابلیت جذب بهتر و بازدهی تولید

اسیداولئیک (اسید چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه)

انرژی بهتری را سبب شده است و دلیل عملکرد ضعیفتر با

بیشتری نسبت به اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند

روغن آفتابگردان سطوح باالی اسیدهای چرب غیراشباع

دوگانه هستند [ ]22و سنتز چربی در مرغ بیشتر به سمت

 PUFAمیباشد ،که مطابق با آنچه قبالً نیز گزارش شد

تولید اسید اولئیک متمایل است و این اسید چرب

اکسیداسیون چربی جیره و تولید ترکیبات با بوی نامطبوع با

فراوانترین اسید چرب در بافت چربی مرغ است []6

دارای پایینترین سطح  MUFAو باالترین سطح

نسبت اسیدهای چرب  PUFAرابطه مستقیم دارد.

اثر تیمارها با منابع مختلف روغن گیاهی ،بر هزینه

متخصصین تغذیه بهترین نسبت توصیهشده بین انواع چربی

خوراک مصرفی هر پرنده ،در دورههای مختلف پرورش در
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جدول ( ،)8نشان داده شده است .در دوره آغازین و رشد

پژوهش ،عملکرد جوجههای تغذیهشده با روغن کانوال و

هزینه خوراک مصرفی در جیرههای حاوی روغن کنجد

کنجد بهتر از جوجههای تغذیهشده با روغن سویا و

باالتر از جیرههای حاوی روغن سویا و آفتابگردان بود

آفتابگردان بود ،اما بین عملکرد جوجههای تغذیهشده با

( .)P<1/10در دوره پایانی و کل دوره ،هزینه خوراک

روغن کانوال و کنجد تفاوت معنیداری وجود نداشت،

مصرفی مربوط به پرندههای تغذیهشده با جیره حاوی روغن

بنابراین ،با توجه به هزینه خوراک پایینتر و سود باالتر با

کنجد ،باالتر از سایر گروههای آزمایشی بود .اما هزینه

جیرههای حاوی روغن کانوال ،استفاده از این روغن از لحاظ

جیرههای غذایی حاوی روغن سویا ،آفتابگردان و کانوال

اقتصادی بهصرفهتر است.

تفاوت معنیداری نداشتند .پرندههای تغذیهشده با جیره

اثر منابع مختلف روغن بر وزن نسبی قسمتهای

حاوی روغن کنجد ،سود کمتری در مقایسه با پرندههای

مختلف الشه و اندامهای داخلی در جدول ( ،)4نشان داده

تغذیهشده با روغن سویا و کانوال داشتند ( .)P<1/10در این

شده است.

جدول  .3اثر منابع مختلف روغن جیره بر هزینه خوراک مصرفی هر پرنده برای هر تیمار در هر دوره (ریال) و سود خالص هر
تیمار بهازای هر پرنده در کل دوره (ریال)
روغن سویا
هزینه خوراک (ریال)
آغازین ( 1تا  11روزگی)
رشد ( 11تا  26روزگی)
پایانی ( 26تا  42روزگی)
کل دوره ( 1تا  42روزگی)
سود خالص کل دوره

b
b

4418

21746

67729b
94172b
36669a

روغن آفتابگردان
b
b

4377

21642

67177b
93117b

32349ab

روغن کانوال
ab
ab

4619

21379

69167b
96168b
38912a

 :a-cتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه ،معنیدار است ( :SEM .)P>1/10خطای استاندارد میانگینها.

روغن کنجد
a

SEM

P-value

4961

96/86

1/114

24214

411/11

1/1111

987/84
1188/11

1/1111
1/1111

1919/71

1/1119

a

71718a
111993a
23336b

جدول  .4اثرمنابع مختلف روغن جیره بر وزن نسبی (نسبتی از وزن زنده) قسمتهای مختلف الشه و اندامهای داخلی جوجههای
گوشتی در  42روزگی

*

خصوصیات الشه

الشه
سینه

ران
چربی بطنی

روغن سویا

روغن آفتابگردان

روغن کانوال

روغن کنجد

SEM

P-value

73/33b
22/76b

73/32b
22/94b

76/94a
24/67a

76/83a
26/16a

3/86
1/41

1/42
1/113

1/22
1/13

1/111
1/14

21/41b
2/33a

21/16a
2/12a

21/33b
2/36a

22/32a
1/73b

وزن اندامهای داخلی
کبد

1/97

2/16

2/17

2/13

1/19

1/66

بورس

1/119

1/114

1/198

1/122

1/117

1/18

طحال
قلب

1/172
1/69

1/174
1/64

1/191
1/62

1/116
1/61

1/118
1/14

1/19
1/33

 :a-cتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه ،معنیدار است (.)P>1/16
* :الشه حاوی امعا و احشا.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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اثر منابع مختلف روغن گیاهی بر عملکرد رشد ،شاخصهای بیوشیمیایی خون و ویژگیهای الشه جوجههای گوشتی

بازده الشه و وزن نسبی سینه و ران در جوجههای

پروتئین الشه میشود [ .]6با توجه به افزایش وزن بیشتر

تغذیهشده با روغن کنجد و کانوال از جوجههای تغذیهشده با

در جوجههای تغذیهشده با روغن کنجد و کانوال ،وزن

روغن سویا و آفتابگردان ،بیشتر بود .اثر منابع مختلف روغن

باالتر الشه ،سینه و ران در این آزمایش منطقی بهنظر

بر وزن نسبی قلب ،کبد ،بورس و طحال معنیدار نبود ،اما

میرسد .دلیل کاهش چربی بطنی در جوجههای تغذیهشده

جوجههای تغذیهشده با روغن کنجد ،چربی بطنی کمتری

با روغن کنجد میتواند بهدلیل ترکیبات آنتیاکسیدانی و

داشتند (.)P>1/10

لیگنانهای سسامین باشد که در کاهش سنتز کلسترول و
تریگلیسرید نقش دارند [.]22

در یک مطالعه روی جوجههای گوشتی با سه منبع
چربی (روغن سویا ،روغن مرغ و پیه) نتایج حاصل از

اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت شاخصهای بیوشیمیایی

آزمایش نشان داد که اثر نوع چربی بر وزن سینه ،ران،

خون در جدول ( ،)0ارائه شده است .گلوکز ،تریگلیسرید،

کبد ،چربی شکمی و قسمتهای مختلف روده معنیدار

لیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLو لیپوپروتئین با چگالی

نبود .با افزایش سطح چربی در جیره ،وزن الشه و قلب

باال ( )HDLخون تحت تأثیر منابع مختلف روغن قرار

افزایش یافت .روغن سویا بیشترین وزن بال و چربی

نگرفتند .کلسترول خون در جوجههای تغذیهشده با روغن

حیوانی بیشترین وزن ایلئوم را موجب شدند [ .]0در یک

کانوال و کنجد ،بهطور معنیداری کمتر از جوجههای

آزمایش با سه نوع منبع چربی (روغن سویا ،کانوال و پیه

تغذیهشده با روغن سویا و آفتابگردان بود ( .)P>1/10در

حیوانی) دو سطح پودر زردچوبه و دو سطح تفاله

مطالعه بررسی اثرات لسیتین سویا ،روغن سویا و چربی

گوجهفرنگی روی جوجههای گوشتی ،نتایج نشان داد که

حیوانی بر متابولیتهای خونی جوجههای گوشتی ،نتایج

وزن نسبی بورس و طحال در جوجههای تغذیهشده با

حاصل از آزمایش نشان داد که بیشترین سطح  HDLسرم

روغن کانوال نسبت به پیه افزایش یافت .مصرف روغن

در جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیره حاوی روغن سویا

کانوال ،پودر زردچوبه و تفاله گوجه ،وزن نسبی چربی

مشاهده شد [ .]20پژوهشگران نشان دادهاند که استفاده

بطنی را کاهش دادند [ .]00پژوهشگران در بررسی تأثیر

همزمان عصاره برگ زیتون و روغن کنجد در جیره

روغن آفتابگردان و روغن سویا بر ویژگیهای الشه

جوجههای گوشتی میتواند بهدلیل داشتن ترکیبات

جوجههای گوشتی نشان دادند که تفاوت معنیداری بین

آنتیاکسیدانی قوی اثرات مثبتی بر فراسنجههای خونی داشته

تیمارهای آزمایشی برای درصد ران ،قلب ،چربی احشایی،

باشد [ .]0همین پژوهشگران در آزمایشی دیگر با بررسی اثر

کبد و لوزالمعده وجود نداشت .البته کمترین درصد سینه

جایگزینی روغن ذرت جیره با روغن کنجد ،نشان دادند که

مربوط به جوجههای تغذیهشده با  011درصد روغن

کمترین مقدار گلوکز و تریگلیسرید سرم خون در

آفتابگردان و بیشترین درصد سینه مربوط به جوجههای

جوجههای تغذیهشده با جایگزینی  01درصد روغن ذرت

تغذیهشده با  011درصد روغن سویا بود [.]05

جیره با روغن کنجد و بیشترین مقدار گلوکز و

گزارش شده است که مصرف روغن گیاهی غیراشباع

تریگلیسرید سرم خون درجوجههای گوشتی تغذیهشده با

و چربی اشباع مثل پیه بر کیفیت الشه پرنده تأثیرگذار

جیره فاقد روغن کنجد مشاهده شد .با جایگزینی روغن

است .همچنین ،پژوهشگران گزارش کردهاند که مصرف

ذرت در جیره با روغن کنجد تمایل به کاهش در مقدار

روغنهای غیراشباع منجر به کاهش چربی بطنی و افزایش

کلسترول سرم خون جوجههای گوشتی مشاهده شد [.]2
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جدول  .6اثرمنابع مختلف روغن جیره بر شاخصهای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی در  42روزگی (میلیگرم بر دسیلیتر)
روغن سویا

روغن آفتابگردان

روغن کانوال

روغن کنجد

SEM

P-value

گلوکز

222/86

198/86

216/86

212/61

14/36

1/73

کلسترول

a

a

b

b

111/61

2/46

1/116

124/26

123/26

116/26

تری گلیسرید

66/61

63/61

62/61

61/86

2/44

1/69

HDL

81/26

83/11

83/26

86/86

2/74

1/83

LDL

23/26

22/61

21/61

19/86

2/49

1/84

 :a-cتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه ،معنیدار است (.)P>1/16
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

مشاهدات نشان داده است که بهرغم ترکیب اسیدهای

کانوال در جیره ،تأثیر بهتری بر عملکرد جوجههای گوشتی

چرب قابل مقایسه دو نوع روغن کنجد و ذرت ،تمایل به

در مقایسه با روغن سویا و آفتابگردان داشت .از بین منابع

کاهش سطوح کلسترول سرم خون در موش صحرایی

چربی مطالعهشده در این پژوهش ،با توجه به مالحظات

تغذیهشده با روغن کنجد در مقایسه با روغن ذرت وجود

اقتصادی ،استفاده از روغن کانوال در جیره جوجههای

داشت [ .]09در یک پژوهش ،کلسترول سرم و کبد در

گوشتی توصیه میشود.

موشهای تغذیهشده با جیره حاوی  1/0درصد سسامین
کاهش یافت .این پژوهشگران دلیل کاهش کلسترول خون

تشکروقدردانی 

را ناشی از فعالیت هیپوکلسترمیک سسامین ،ممانعت از

از حمایت مالی معاونت پشتیبانی و توسعه ،معاونت پژوهشی

جذب کلسترول و در نتیجه کاهش معنیدار کلسترول جریان

و گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت برای

لنف ذکر کردند .همچنین کاهش معنیدار در میزان فعالیت

همکاری در اجرای این پروژه ،تشکر و قدردانی میگردد.

هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم  Aردوکتاز (آنزیم
محدودکننده سرعت بیوسنتز کلسترول) نیز میتواند دلیل

تعارضمنافع 

دیگرکاهش کلسترول باشد [ .]04از طرفی اسید اولئیک

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

موجود در روغن کنجد نیز با افزایش لیپوپروتئین با دانسیته
منابعمورداستفاده 

باال ،باعث جذب و انتقال هرچه بیشتر کلسترول خون
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