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 چکیده
نر  یجوجه گوشت قطعه 061با استفاده از  ،یگوشت یها خون جوجه ییایمیوشیبهای  شاخصالشه و  های ویژگیبر عملکرد رشد، اثر منابع مختلف روغن گیاهی 

جیره پایه و  -0پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل  01تیمار، چهار تکرار و با چهار  یدر قالب طرح کامالً تصادف 813راس  هیسو روزه کی
های  در دورهروغن بر مصرف خوراک بع اثر منبودند.  جیره پایه و روغن کنجد -4جیره پایه و روغن کانوال و  -8جیره پایه و روغن آفتابگردان،  -2روغن سویا، 

 لیتبد بیو ضرباالتر وزن  شیافزا شده با روغن کنجد و کانوال تغذیه یها و کل دوره پرورش، جوجه یانی. در دوره رشد، پادار نبود یمعنمختلف پرورش 
از  های حاوی روغن کنجد باالتر هزینه خوراک مصرفی در جیره .(>10/1P) داشتندمنابع روغن  گریشده با د تغذیه یها با جوجه سهیدر مقارا  تری کمخوراک 

شده با روغن سویا و کانوال داشتند  های تغذیه تری در مقایسه با پرنده شده با جیره حاوی روغن کنجد، سود کم های تغذیه و پرنده های آزمایشی بود سایر جیره
(10/1P<). تر بود و کانوال بیششده با روغن کنجد  تغذیه یها و ران در جوجه نهیالشه، س ینسب  وزن (10/1P<). شده با  تغذیه یها کلسترول سرم خون جوجه

شده با روغن کنجد و کانوال و با در نظرگرفتن هزینه  های تغذیه با توجه به مشاهده عملکرد بهتر در جوجه .(>10/1P)ها بود  تیمار ریتر از سا روغن کنجد کم
  شود. های گوشتی توصیه می آن در جیره جوجهتر و سود باالتر جیره حاوی روغن کانوال در مقایسه با روغن کنجد، مصرف  پایین
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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. 
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مقدمه

های پرورش  رایج در سیستماستفاده از روغن، یک امر 

طیور جهت افزایش سطح انرژی جیره است. افزودن 

مین انرژی و بهبود بازده انرژی، أت با وجود ،روغن به جیره

های محلول در چربی،  منجر به افزایش جذب ویتامین

خوراکی جیره غذایی  کاهش گرد و غبار و افزایش خوش

ی از با کاهش نرخ عبور ماده هضم چنین هم. شود می

پذیری بهتر کل مواد مغذی  دستگاه گوارش، منجر به هضم

د رشد و ضریب تبدیل خوراک مصرفی و درنهایت بهبو

 [.6] شود می

های اخیر تمایل به مصرف گوشت پرندگان  در سال

ای شامل پروتئین باال و  های تغذیه برخی ویژگی دلیل به

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

ترکیب چربی گوشت پرندگان رابطه مستقیم با چربی 

به افزایش تقاضا برای تولید  مسألهجیره غذایی دارد. این 

محصوالت سالم و و بهبود کیفیت چربی درگوشت 

قیمت باالی روغن  دلیل به[. 4پرندگان منتهی شده است ]

 رویماهی، جهت استفاده در جیره پرندگان، مطالعات 

 متمرکز شده است.های گیاهی  ارزیابی روغن دانه

مطالعات نشان داده شده است که استفاده از سطوح 

های گیاهی با زنجیره غیراشباع در جیره، مختلف روغن

باعث بهبود هضم چربی در طول دستگاه گوارش و 

 شود خون میگلیسرید و کلسترول  دار تری کاهش معنی

زنجیره ها به طول  ها و چربی زایی روغن [. ارزش انرژی4]

کربنی، تعداد پیوندهای دوگانه، حضور یا عدم حضور 

و  غیراشباعپیوند استری، آرایش اسیدهای چرب اشباع و 

 [.9بستگی دارد ]ها  آن ترکیب اسیدهای چرب

و  کانوالهای گیاهی مانند روغن سویا،  روغن

باشند. آفتابگردان غنی از اسیدهای چرب غیراشباع می

ر روغن سویا و آفتابگردان د غیراشباعاسیدهای چرب 

از نوع اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند  تر بیش

که اسیدهای چرب  ( هستند، درحالیPUFAدوگانه )

از نوع اسیدهای چرب  تر بیش کانوالغیراشباع در روغن 

 [.22باشند ] ( میMUFAغیراشباع با یک پیوند دوگانه )

سیدهای گزارش شده است که رابطه معکوسی بین نسبت ا

ها  آن چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و نیمه عمر

بودن اسیدهای چرب  وجود دارد و هرچه درجه غیراشباع

که  ،یابد افزایش یابد، نرخ اکسیداسیون روغن افزایش می

دلیل اصلی افت کیفیت چربی و تولید بو و طعم نامطلوب 

منبع  کانوالروغن  [.26باشد ] و کاهش کیفیت گوشت می

غنی از اسید چرب غیراشباع اولئیک با یک پیوند دوگانه 

است و گزارش شده است که مقادیر زیاد اسیدهای چرب 

غیراشباع با یک پیوند دوگانه، سطح اکسیداسیون چربی در 

   [.01دهند ] جیره غذایی و گوشت را کاهش می

دلیل  های گیاهی، روغن کنجد به روغندر بین 

عنوان  های طبیعی به اکسیدان الی آنتیدارابودن میزان با

در روغن مناسب جهت افزایش پایداری اکسیداتیو 

که حاوی مقادیر )های خوراکی  سایر روغنمقایسه با 

 رود کار می ، به(باشند زیادی اسـیدچرب غیراشباع می

نظیر از ترکیبات  روغن کنجد شامل یک دسته بی [.08]

های  باشد. لیگنان ها می شده تحت عنوان لیگنان شناخته

ول سسامکمی  مولین و مقادیرسامین، سساکنجد شامل س

اهش جمله ک بوده و وظایف فیزیولوژیکی متنـوعی از

اکسیدانی، افزایش  توانایی آنتی چربی خون، افزایش

کردن  فراهمی گاماتوکوفرول و فراهم قابلیت زیست

 طرفی مهار. از باشند وظایف ضدالتهابی را دارا می

تواند  های کنجد، می ای اکسیژن فعال توسط لیگنانه گونه

های آزاد محافظت  های بدن را از صدمات رادیکال سلول

زدایی کبد از مواد  روغن کنجد قادر است سم. کند

اکسیدانی آنزیمی و  شیمیایی و میزان ترکیبات آنتی

 تنشغیرآنزیمی را افزایش داده و نقش حفاظتی در برابر 

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

ویژه روغن ذرت، سویا، آفتابگردان، کانوال  روغن گیاهی به

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

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

دیگر منابع روغن گیاهی در طیور مصرف روغن کنجد با 

گران با بررسی  انجام نشده است. در یک مطالعه، پژوهش

درصد روغن ذرت با روغن کنجد و  01اثر جایگزینی 

های  جیره، افزایش وزن جوجهدر آلفاتوکوفرول استات 

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

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

گذار  درصد در جیـره بلدرچین تخم دوو  یکدر سطوح 

داری بر وزن بدن و خوراک مصرفی نداشت.  تأثیر معنی

دانه و روغن کنجد در جیره منجر به افزایش  افزودنگرچه 

دار وزن و تعداد تخم، درصد تولید، گرم تخم تولیدی  معنی

سه با جیره در مقای خوراکروزانه و بهبود ضریب تبدیل 

که ترکیب  ازآنجایی [.8] ( گردیدروغن سویاشـاهد )

های گیاهی مختلف  اسیدهای چرب مختلف در روغن

که ذخیره چربی  چنین با توجه به این متفاوت بوده و هم

بدنی و میزان چربی گوشت پرندگان تحت تأثیر منبع چربی 

منظور بررسی تأثیر  [. لذا پژوهش اخیر به4گیرد ] قرار می

گیاهی از جمله روغن   استفاده از منابع مختلف روغن

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

های بیوشیمیایی خون  خصوصیات الشه و شاخص

 شد. های گوشتی انجام  جوجه

 

هاموادوروش

سویه  نر گوشتی جوجه قطعه 061 از آزمایش این انجام جهت

با چهار تیمار،  تصادفی کامالًطرح قالب در  813 راس تجاری

واحد آزمایشی  06 درپرنده در هر تکرار  01چهار تکرار و 

 شامل ی آزمایششد. تیمارها استفاده متر 0/0×0با ابعاد 

روغن کنجد، روغن سویا، روغن کلزا و روغن آفتابگردان 

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

 ،انجامید طول هب روزگی 42 سن تا کهپرورش  دوره طول

 هایمراقبت و بوده آزاد خوراک و آب به پرندگان دسترسی

 813راس  تجاریسویه  شده توصیه هایروش براساسالزم 

روغن کنجد، روغن  شامل ی آزمایشتیمارها انجام گرفت.

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

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

ها یکسان در نظر گرفته شد و فقط منبع روغن در  جیره

ها برای تأمین مواد مغذی  ها متفاوت بود. جیره جیره

ره آغازین )یک تا شده سویه تجاری راس برای سه دو توصیه

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

 (.0روزگی( تنظیم شدند )جدول 

صورت گروهی در پایان هر دوره های هر تکرار بهجوجه

میزان مصرف خوراک در پایان هر دوره  کشی شدند. وزن

ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف  گیری شد.اندازه

در دوره به میانگین  واحد آزمایشیر های هخوراک جوجه

با تصحیح تلفات  واحد آزمایشیهر  دورهافزایش وزن 

واحد در پایان آزمایش دو جوجه از هر . محاسبه گردید

سیاهرگ زیر بال طور تصادفی انتخاب و  از  به آزمایشی

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

انتریفیوژ شده و به آزمایشگاه دقیقه س 00مدت  به 4111دور 

های خونی گلوکز،  منتقل شدند. غلظت شاخص

های با چگالی کم و  گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین تری

 ,Autolab, Amesزیاد با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر )

Rome, Italyهای زیست شیمی )شرکت  ( با استفاده از کیت

  گیری شد. شیمی، تهران، ایران( اندازه زیست

گیری، جهت تعیین  های مورداستفاده برای خون جوجه

شدند. وزن الشه  و پرکنی کشتار ن،توزیهای الشه،  ویژگی

پوست وکندن  و جداسازی سر، پاها پرندهبعد از کشتار 

کردن  )بدون خالی عنوان وزن الشه در نظر گرفته شد بدن به

 امعا و احشا(.
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 های مختلف پرورش های آزمایشی در دوره . مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 
 (42تا  26پایانی ) (24تا  11رشد ) (11آغازین )یک تا  ترکیبات )درصد(

 78/67 87/66 31/62 ذرت 

 44/33 44/38 33/41 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )

 16/4 16/3 17/2 1روغن گیاهی

 33/1 41/1 68/1 دی کلسیم فسفات 

 17/1 19/1 48/1 کربنات کلسیم 

 29/1 29/1 29/1 کلرید سدیم 

 12/1 13/1 16/1 دی ال متیونین 

 22/1 22/1 27/1 لیزین  -ال

 61/1 61/1 61/1 2مکمل ویتامین و معدنی

    شده آنالیز محاسبه

 3211 3111 3111 )کیلوکالری بر کیلوگرم( ظاهری انرژی قابل متابولیسم

 21 6/21 23 پروتئین خام )درصد( 

 71/1 78/1 1 کلسیم )درصد(

 41/1 43/1 6/1 فسفر )درصد(

 16/1 16/1 16/1 سدیم )درصد(

 22/1 22/1 22/1 کلر )درصد(

 19/1 29/1 44/1 لیزین )درصد(

 62/1 66/1 87/1 آرژنین )درصد(

 69/1 86/1 87/1 سیستین )درصد(متیونین + 

 76/1 93/1 99/1 ترئونین )درصد(

چهار روغن گیاهی شامل روغن سویا، روغن کانوال، روغن  .کرد یفرق م ماریمشابه جدول بود و فقط منبع روغن در هر ت مارهایسطح روغن در همه ت. 1

 آفتابگردان و روغن کنجد در چهار تیمار استفاده شد.

  71گرم  ید،  میلی 411گرم مس ،  میلی 4111گرم روی،  میلی 33771گرم آهن،  میلی 21111گرم منگنز،  میلی 41111مکمل معدنی شامل: . هر کیلوگرم 2

للی الم واحد بینA، 216ویتامین  المللی واحد بین9111شامل ی کیلوگرم مکمل ویتامین هر گرم(. 1111گرم سلنیوم )سبوس گندم وکربنات کلسیم  تا وزن  میلی

گرم  میلی B3 ،7/4گرم  میلی B2،11ویتامین گرم  میلی B1 ،821 mg ، 6/6ویتامین گرم  میلی K3، 17ویتامین گرم  میلی E ،2ویتامین المللی  واحد بینD3 ،17ویتامین  

B5 ،3 گرم  میلیB6گرم   ، یک میلیB9 ،16/1 گرم  میلیB12 ،16/1 ویتامین  گرم میلیH2،61 اکسیدان )سبوس گندم  آنتیو درصد  61 کولین کلراید گرم میلی

 (.گرم 1111وکربنات کلسیم تا وزن 

 

بورس  و ها، کبد، طحال نه، رانیوزن س مقادیر

های داخلی بر  اندام وزن تقسیم با سپس شدند. یریگ اندازه

ذکر است ه . الزم بشد محاسبهها  آن نسبی وزن وزن زنده،

کردن اثر وزن محتویات دستگاه  حداقل منظور بهکه 

ساعت قبل از چهار ماندن آن حدود  گوارش و خالی

 ها گرسنگی داده شد.به جوجه ،کشتار

 یاجزا روز متیخوراک، ق نهیمحاسبه هز یبرا

از هر  یمصرف زانیدهنده خوراک در م لیمختلف تشک

 کیهر  یبرا رهیج متیجزء خوراک ضرب شد و ق

تمام قیمتخوراک در هر دوره محاسبه شد.  لوگرمیک

 یاروغن سو یحاو یمارخوراک در ت یلوگرمهرک شده

 یماردر ت یال،ر 20901و  2000، 20251 ترتیب به



 یگوشت یها جوجه الشه یها یژگیو و خون ییایمیوشیب یها شاخص رشد، عملکرد بر یاهیگ روغن مختلف منابع اثر

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

638

و  20861، 20051 ترتیب بهروغن آفتابگردان  یحاو

 ترتیب به کانوالروغن  یحاو یماردر ت یال،ر 20501

 یحاو یمارو در ت یالر 20591و  20421، 20201

 یال،ر 81511و  29121، 25661 ترتیب بهروغن کنجد 

محاسبه شد. پس  یانیرشد و پا ین،آغاز های یرهج یبرا

خوراک، اعداد  یلوگرمهر ک ینهاز محاسبه هز

هر  درهر جوجه  یآمده در مقدار خوراک مصرف دست به

محاسبه سود خالص حاصل از  یدوره ضرب شد. برا

 یمتدر ق یمارهر ت یها وزن پرنده ینیانگم یمار،هر ت

 هر مصرفی یرهج یمتمرغ زنده ضرب شد. سپس ق

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

 یبرا عمومی خطی مدل یهو رو SAS آماری افزار نرم

 در توکی آزمون با ها میانگین و تجزیه( 0) یمدل آمار

 ینسب یها شد. داده مقایسه( P<10/1) احتمال سطح

 .شد یآمار تجزیه ،arcsin یلپس از تبد

 Yĳ=µ +Ti + eĳ                                       (0)رابطه 

میانگین ، µ ؛شده ، مقدار مشاهدهYĳکه در این رابطه، 

 است.خطای آزمایشی ، اثر eĳهر تیمار و اثر ، Tiجامعه؛ 

 

نتایجوبحث

)افزایش وزن، اثر منابع مختلف روغن بر عملکرد رشد 

مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک( و درصد 

های گوشتی در دوره آغازین، رشد، پایانی  تلفات جوجه

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

 مختلف های دوره در خوراک مصرفتلفات و  میزان

 دوره در .نگرفت قرار روغن مختلف منابع تأثیر تحت

با روغن  شده تغذیه های جوجهوزن  افزایش آغازین،

با روغن  شده تغذیه یها نسبت به جوجه کانوالکنجد و 

در دوره رشد،  (.P<10/1بود ) تر بیشآفتابگردان  

با روغن کنجد و  شده تغذیه های جوجهو کل دوره  یانیپا

با روغن آفتابگردان  شده تغذیه یها نسبت به جوجه کانوال

 دوره در(. P<10/1) ندداشت یوزن باالتر یشافزا یاو سو

با  شده تغذیه یها جوجه یلتبد یب، ضرو کل دوره یانیپا

با  شده تغذیه های جوجهاز  تر کمروغن کلزا و کنجد 

 (.P<10/1بود ) یاروغن آفتابگردان و سو

روغن  ا،یسه منبع روغن سو تغذیهبا  گران پژوهش

  یها جوجه هیدر تغذ یو روغن کشتارگاه یقناد

نشان دادند که اثر منابع مختلف روغن بر  ،یگوشت

 یها ، اما جوجهیستدار ن یمصرف خوراک معن

 یتر وزن بیش شیافزا یو قناد ایشده با روغن سو تغذیه

 یشتارگاهشده با روغن ک تغذیه یها با جوجه سهیدر مقا

 یمنابع چرب ریثأت پژوهش کی[. در 5نشان دادند ]

مرغ و روغن  ی(، چربهیگاو )پ یمختلف شامل چرب

چرب الشه  یدهایاس بیبر عملکرد رشد و ترک ایسو

مطالعه نشان  نیا جیشد. نتا یبررس یگوشت یها جوجه

قرار  ریتحت تاث یواسطه نوع چرب به ییداد که وزن نها

مصرف روزانه  نیب داری یمعن تچنین تفاو نگرفت. هم

وزن روزانه وجود نداشت، اما  شیخوراک و افزا

شده با  تغذیه یها خوراک در جوجه لیتبد بیضر

 گروه در. بود ها گروه ریروغن مرغ بهتر از سا

چرب با چند  یدهایاس ا،یبا روغن سو شده تغذیه

 یو چرب نهیس جهیدر پوست ران، ماه راشباعیغ رهیزنج

کننده روغن مرغ،  افتیتر بود، در گروه در بیش یبطن

ود و در باالتر ب یدار یطور معن به کیداولئیاس زانیم

 های یتجمع چرب زانیشده با روغن گاو، م گروه تغذیه

 نیداشت. ا شیافزا یبطن یاشباع در پوست ران و چرب

و  بیبا ترک وریط هیگزارش کردند که تغذ گران پژوهش

 یادیطور ز به بچر یدهایاز اس یا ژهیو هایمخلوط

گزارش [. 0دهد ] رییالشه را تغ یچرب بیترک تواند یم

پرندگان  رهیکه کاربرد روغن کانوال در ج شده است

با روغن آفتابگردان و  سهیمنجر به بهبود رشد در مقا

 [.28] شود می یوانیح یچرب
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 های گوشتی در مراحل مختلف پرورش . اثر منابع مختلف روغن بر عملکرد رشد و درصد تلفات جوجه2جدول 

P-value SEM روغن سویا روغن آفتابگردان روغن کانوال روغن کنجد  

 روزگی )آغازین( 11یک تا       

 مصرف خوراک )گرم( 92/186 32/184 23/173 36/189 86/3 42/1

118/1 62/2 
a26/119 a67/122 b64/119 ab43/111 )افزایش وزن دوره )گرم 

 ضریب تبدیل خوراک 66/1 69/1 49/1 61/1 126/1 16/1

 تلفات )درصد( 11/6 61/8 11/6 61/8 37/3 91/1

 روزگی )رشد( 24تا  11      

 مصرف خوراک )گرم( 12/718 96/713 43/741 41/734 21/14 47/1

116/1 67/9 
a67/636 ab14/629 c49/473 bc47/493 )افزایش وزن دوره )گرم 

 ضریب تبدیل خوراک 66/1 67/1 69/1 66/1 14/1 17/1

 تلفات )درصد( 61/2 11/6 61/2 61/2 61/2 78/1

 روزگی )پایانی( 24تا  26      

 مصرف خوراک )گرم( 47/2666 33/2647 81/2688 14/2666 47/22 72/1

13/1 62/18 
a69/1616 ab98/1612 b63/1436 b19/1469 )افزایش وزن دوره )گرم 

114/1 12/1 
b86/1 b87/1 a74/1 ab72/1 ضریب تبدیل خوراک 

 تلفات )درصد( 11/6 61/2 61/2 61/2 61/2 78/1

 روزگی )کل دوره( 42یک تا       

 مصرف خوراک )گرم( 19/3627 14/3641 33/3818 27/3676 64/36 36/1

111/1 41/23 
a83/2184 ab91/2168 b17/2132 b27/2136 )افزایش وزن کل دوره )گرم 

112/1 116/1 
c69/1 bc82/1 a71/1 ab87/1 خوراک ضریب تبدیل 

 تلفات )درصد( 61/12 11/16 11/11 61/12 27/2 62/1

a-c: است دار یمعن ،نامشابهبا حروف  فیارقام در هر رد تفاوت (16/1>P.) 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

روغن روغن آفتابگردان با  سهیمطالعه در مقا کی جیانت

 نیانگیم نیتر کمنشان داد که  یگوشت های در جوجه ایسو

با  شده تغذیه یها مربوط به جوجه یوزن و خوراک مصرف

 شیافزا نیانگیم نیتر بیشدرصد روغن آفتابگردان و  011

 011با  شده تغذیه یها مربوط جوجه یوزن و خوراک مصرف

کاربرد روغن  نهی[. مطالعات در زم05بود ] ایودرصد روغن س

پژوهش اثر  کیاندک است. در  اریبس وریط رهیکنجد در ج

عنوان  از روغن ذرت با روغن کنجد به یبخش ینیگزیجا

 ایو  یعیطب یداناکسی یآنت باتیترک یحاو یخوراک یافزودن

شد و  یبررس یگوشت های توکوفرول استات در جوجه -آلفا

 شده تغذیه های وزن جوجه شیاز افزا یحاک لعهمطا نیا جینتا

[. 2روغن ذرت با روغن کنجد بود ] ینیگزیدرصد جا 01با 

 لیو تشک پذیری گوارشبر  عراشبایچرب غ یدهایاس

 یاثر گذاشته و منجر به بهبود راندمان انرژ یچرب یها سلیم

 زانیاست. م مؤثروزن  شیکه بر افزا شوند یم یسمیمتابول

 یدهایاس بیبه ترک وساز سوختقابل  یژبه انر یدسترس
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 ،دارد یبستگها  آن دوگانه پیوندهایتعداد  و راشباعیچرب غ

چرب توسط  یدهایجذب و مصرف اس تیامر بر قابل نیکه ا

دوگانه در  پیوندهایتعداد  ،ی. از طرفگذارد یم ریثأها ت سلول

 یها میآنز تیفعال زانیبر م راشباعیچرب غ یدهایساختار اس

 مؤثر پازیل نیپوپروتئیل میاز جمله آنز ونیداسیاکسدر بتا لیدخ

خوراک  لیتبد بیضر یخط شیافزا گران، پژوهش[. 6است ]

 کسانیبا سطوح  یها رهیبا ج شده تغذیه یگوشت یها جوجه

 راشباعیچرب غ یدهاینسبت اس شیبا افزا نیو پروتئ یانرژ

قابل  یانرژ زانیرا گزارش کردند که علت آن را اختالف در م

هضم و جذب  تیقابل رییدنبال تغ در دسترس به سمیبولمتا

 [.20کردند ] انیچرب ب یدهایاس

اسیدهای چرب  یدلیل درصد باال روغن کانوال به

نسبت به  غیراشباع با یک پیوند دوگانه از جمله اسیداولئیک

با عملکرد رشد بهتر پرندگان همراه بوده روغن   منابعدیگر 

و با مصرف روغن کانوال درصد اسید چرب اولئیک در  است

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

گران در آزمایشی درصد اسیدهای چرب غیراشباع  پژوهش

دست  های مختلف را با آنالیز گازکروماتوگرافی به روغن

گران، روغن کانوال حاوی  آوردند. طبق نتایج این پژوهش

، روغن PUFAترین سطح  و پایین MUFAباالترین سطح 

کنجد حاوی سطوح تقریباً برابر و روغن سویا و آفتابگردان 

  PUFAو باالترین سطح  MUFAترین سطح  دارای پایین

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

که   MUFAکانوال سطوح باالتر اسیدهای چرب غیراشباع

لید فرایند تشکیل میسل و قابلیت جذب بهتر و بازدهی تو

تر با  انرژی بهتری را سبب شده است و دلیل عملکرد ضعیف

روغن آفتابگردان سطوح باالی اسیدهای چرب غیراشباع 

PUFA چه قبالً نیز گزارش شد  باشد، که مطابق با آن می

اکسیداسیون چربی جیره و تولید ترکیبات با بوی نامطبوع با 

رابطه مستقیم دارد.  PUFAنسبت اسیدهای چرب 

شده بین انواع چربی  ین تغذیه بهترین نسبت توصیهمتخصص

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

با توجه به  هک [00]اند  چند پیوند دوگانه را گزارش کرده

نسبت تقریباً برابر اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند 

الیل دوگانه و با چند پیوند دوگانه در روغن کنجد، یکی از د

بودن این  شده با روغن کنجد مناسب بهبود عملکرد مشاهده

 نسبت بوده است. 

های  یکی دیگر از دالیل بهبود عملکرد در جوجه

دلیل ترکیبات  شده با روغن کنجد به گوشتی تغذیه

اکسیدانی آن است که از اکسیداسیون آن در جیره  آنتی

راک جلوگیری کرده و منجر به بهبود ماندگاری آن در خو

و کیفیت بهتر خوراک گردیده است. از طرفی این ترکیبات 

توانند منجر به بهبود ایمنی و سالمت  اکسیدانی می آنتی

های گوشتی و در نهایت بهبود عملکرد رشد  جوجه

شده با  های گوشتی تغذیه عملکرد جوجه بهبودگردند. 

اکسیدانی موجود در  به اثرات آنتیتوان  میروغن کنجد را 

 روغن کنجد، کاهش اثرات منفی اکسیداسیون های نلیگنا

 های اکسیژن فعال توسط ها و در نتیجه مهار گونه چربی

های بدن را  تواند سلول داد که مینسبت های کنجد،  لیگنان

  [.21]کند  های آزاد محافظت صدمات رادیکال از

اکسیداسیون  ها از حفاظت چربی گزارش شده است که

روده  شناسی ریخت طول و سطح پرزها برتر، با افزایش  بیش

به بهبود  در نهایت منجر ، که[3] استکوچک اثرگذار 

از طرفی دیگر، روغن کانوال و کنجد  شود. میعملکرد طیور 

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

اسیداولئیک )اسید چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه( 

سیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند تری نسبت به ا بیش

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

تولید اسید اولئیک متمایل است و این اسید چرب 

  [6]ترین اسید چرب در بافت چربی مرغ است  فراوان

اثر تیمارها با منابع مختلف روغن گیاهی، بر هزینه 

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

های حاوی روغن کنجد  هزینه خوراک مصرفی در جیره

های حاوی روغن سویا و آفتابگردان بود  باالتر از جیره

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

وی روغن شده با جیره حا های تغذیه مصرفی مربوط به پرنده

های آزمایشی بود. اما هزینه  کنجد، باالتر از سایر گروه

های غذایی حاوی روغن سویا، آفتابگردان و کانوال  جیره

شده با جیره  های تغذیه پرنده داری نداشتند. تفاوت معنی

های  تری در مقایسه با پرنده حاوی روغن کنجد، سود کم

در این  .(>10/1Pشده با روغن سویا و کانوال داشتند ) تغذیه

شده با روغن کانوال و  های تغذیه پژوهش، عملکرد جوجه

شده با روغن سویا و  های تغذیه کنجد بهتر از جوجه

شده با  های تغذیه آفتابگردان بود، اما بین عملکرد جوجه

داری وجود نداشت،  روغن کانوال و کنجد تفاوت معنی

سود باالتر با تر و  بنابراین، با توجه به هزینه خوراک پایین

های حاوی روغن کانوال، استفاده از این روغن از لحاظ  جیره

 تر است.  صرفه اقتصادی به

های  اثر منابع مختلف روغن بر وزن نسبی قسمت

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

 شده است. 
 

 
مختلف روغن جیره بر هزینه خوراک مصرفی هر پرنده برای هر تیمار در هر دوره )ریال( و سود خالص هر . اثر منابع 3جدول 

 ازای هر پرنده در کل دوره )ریال( تیمار به

P-value SEM روغن سویا روغن آفتابگردان روغن کانوال روغن کنجد  

 هزینه خوراک )ریال(      

114/1 86/96 a4961 ab4619 b4377 b4418 ( 11تا  1آغازین )روزگی 

1111/1 11/411 
a24214 ab21379 b21642 b21746 ( 26تا  11رشد )روزگی 

1111/1 84/987 
a71718 b69167 b67177 b67729 ( 42تا  26پایانی )روزگی 

1111/1 11/1188 
a111993 b96168 b93117 b94172 ( 42تا  1کل دوره )روزگی 

1119/1 71/1919 b23336 a38912 ab32349 a36669 سود خالص کل دوره 
a-c :است دار یمعن ،نامشابهبا حروف  فیارقام در هر رد تفاوت (10/1>P .)SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

 
های  های داخلی جوجه های مختلف الشه و اندام . اثرمنابع مختلف روغن جیره بر وزن نسبی )نسبتی از وزن زنده( قسمت4جدول 

 روزگی 42گوشتی در 

P-value SEM روغن سویا روغن آفتابگردان روغن کانوال روغن کنجد  

 خصوصیات الشه      

42/1 86/3 a83/76 a94/76 b32/73 b33/73 الشه*
 

113/1 41/1 
a16/26 a67/24 b94/22 b76/22 سینه 

111/1 22/1 
a32/22 a16/21 b33/21 b41/21 ران 

14/1 13/1 b73/1 a12/2 a36/2 a33/2 چربی بطنی 
 های داخلی وزن اندام      

 کبد 97/1 16/2 17/2 13/2 19/1 66/1

 بورس 119/1 114/1 198/1 122/1 117/1 18/1

 طحال 172/1 174/1 191/1 116/1 118/1 19/1

 قلب 69/1 64/1 62/1 61/1 14/1 33/1

a-c: است دار یمعن ،نامشابهبا حروف  فیارقام در هر رد تفاوت (16/1>P .) 
SEMالشه حاوی امعا و احشا   ها.  : خطای استاندارد میانگین :*. 
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های  بازده الشه و وزن نسبی سینه و ران در جوجه

شده با  های تغذیه شده با روغن کنجد و کانوال از جوجه تغذیه

مختلف روغن تر بود. اثر منابع  روغن سویا و آفتابگردان، بیش

دار نبود، اما  بر وزن نسبی قلب، کبد، بورس و طحال معنی

تری  شده با روغن کنجد، چربی بطنی کم های تغذیه جوجه

 (.P<10/1داشتند )

های گوشتی با سه منبع  در یک مطالعه روی جوجه

چربی )روغن سویا، روغن مرغ و پیه( نتایج حاصل از 

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

دار های مختلف روده معنی کبد، چربی شکمی و قسمت

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

ین وزن بال و چربی تر بیشافزایش یافت. روغن سویا 

یک در  [.0]ین وزن ایلئوم را موجب شدند تر بیشحیوانی 

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

حیوانی( دو سطح پودر زردچوبه و دو سطح تفاله 

های گوشتی، نتایج نشان داد که فرنگی روی جوجه گوجه

با  شده تغذیههای  وزن نسبی بورس و طحال در جوجه

روغن کانوال نسبت به پیه افزایش یافت. مصرف روغن 

کانوال، پودر زردچوبه و تفاله گوجه، وزن نسبی چربی 

ثیر أدر بررسی ت گران پژوهش [.00]بطنی را کاهش دادند 

الشه  های ویژگیروغن آفتابگردان و روغن سویا بر 

داری بین  های گوشتی نشان دادند که تفاوت معنی جوجه

زمایشی برای درصد ران، قلب، چربی احشایی، تیمارهای آ

ین درصد سینه تر کمالبته  .کبد و لوزالمعده وجود نداشت

درصد روغن  011با  شده تغذیههای  مربوط به جوجه

های  جوجهبه ین درصد سینه مربوط تر بیشآفتابگردان و 

 [.05]درصد روغن سویا بود  011با  شده تغذیه

گیاهی غیراشباع گزارش شده است که مصرف روغن 

ثیرگذار أو چربی اشباع مثل پیه بر کیفیت الشه پرنده ت

اند که مصرف  گزارش کرده گران پژوهش چنین، هماست. 

های غیراشباع منجر به کاهش چربی بطنی و افزایش  روغن

 تر بیشبا توجه به افزایش وزن  [.6]شود  پروتئین الشه می

انوال، وزن با روغن کنجد و ک شده تغذیههای  در جوجه

نظر  باالتر الشه، سینه و ران در این آزمایش منطقی به

 شده تغذیههای  رسد. دلیل کاهش چربی بطنی در جوجه می

اکسیدانی و  ترکیبات آنتی دلیل بهتواند  با روغن کنجد می

های سسامین باشد که در کاهش سنتز کلسترول و  لیگنان

 [.22]گلیسرید نقش دارند  تری

های بیوشیمیایی  آزمایشی بر غلظت شاخصاثر تیمارهای 

گلیسرید،  (، ارائه شده است. گلوکز، تری0خون در جدول )

( و لیپوپروتئین با چگالی LDLلیپوپروتئین با چگالی پایین )

( خون تحت تأثیر منابع مختلف روغن قرار HDLباال )

شده با روغن  های تغذیه نگرفتند. کلسترول خون در جوجه

های  تر از جوجه داری کم طور معنی به کانوال و کنجد،

 در(. P<10/1شده با روغن سویا و آفتابگردان بود ) تغذیه

 یو چرب ایسو روغن ا،یسو نیتیاثرات لس یمطالعه بررس

 جینتا ،یگوشت های جوجه یخون یها تیبر متابول یوانیح

سرم  HDL سطح نیتر نشان داد که بیش شیحاصل از آزما

 ایروغن سو یحاو رهیشده با ج ذیهتغ یگوشت های در جوجه

 که استفاده اند نشان داده گران پژوهش [.20]د مشاهده ش

 رهیو روغن کنجد در ج تونزی برگ عصاره زمان هم

 باتیدلیل داشتن ترک به تواند یم گوشتی های جوجه

داشته  خونی های بر فراسنجه یقوی اثرات مثبت یداناکسی یآنت

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

نشان دادند که  ،جایگزینی روغن ذرت جیره با روغن کنجد

در  گلیسرید سرم خون ترین مقدار گلوکز و تری کم

درصد روغن ذرت  01جایگزینی شده با  های تغذیه جوجه

ین مقدار گلوکز و تر و بیش جیره با روغن کنجد

شده با  های گوشتی تغذیه وجهگلیسرید سرم خون درج تری

با جایگزینی روغن مشاهده شد. فاقد روغن کنجد  جیره

کنجد تمایل به کاهش در مقدار  ذرت در جیره با روغن

 [.2] اهده شدهای گوشتی مش جوجه کلسترول سرم خون
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 لیتر( دسیگرم بر  روزگی )میلی 42های گوشتی در  های بیوشیمیایی خون جوجه . اثرمنابع مختلف روغن جیره بر شاخص6جدول 

P-value SEM سویا روغن روغن آفتابگردان روغن کانوال روغن کنجد  

 گلوکز 86/222 86/198 86/216 61/212 36/14 73/1
116/1 46/2 b61/111 b26/116 a26/123 a26/124 کلسترول 

 تری گلیسرید 61/66 61/63 61/62 86/61 44/2 69/1

83/1 74/2 86/86 26/83 11/83 26/81 HDL 
84/1 49/2 86/19 61/21 61/22 26/23 LDL 

a-c :است دار یمعن ،نامشابهبا حروف  فیارقام در هر رد تفاوت (16/1>P .) 
SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

 یرغم ترکیب اسیدها که بهاست  هشاهدات نشان دادم

 تمایل بهقابل مقایسه دو نوع روغن کنجد و ذرت،  چرب

 کاهش سطوح کلسترول سرم خون در موش صحرایی

وجود  با روغن کنجد در مقایسه با روغن ذرت شده تغذیه

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

امین سدرصد س 0/1 یحاو جیرهبا  شده تغذیه یها موش

دلیل کاهش کلسترول خون  گران پژوهش. این کاهش یافت

ممانعت از  سامین،از فعالیت هیپوکلسترمیک س را ناشی

 دار کلسترول جریان نتیجه کاهش معنی درو  جذب کلسترول

 دار در میزان فعالیت کاهش معنی چنین همذکر کردند. ف نل

آنزیم ) ردوکتاز Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم  هیدروکسی

تواند دلیل  نیز می (کلسترول محدودکننده سرعت بیوسنتز

 اولئیک [. از طرفی اسید04]سترول باشد دیگرکاهش کل

دانسیته  موجود در روغن کنجد نیز با افزایش لیپوپروتئین با

خون  کلسترول تر بیشباال، باعث جذب و انتقال هرچه 

  [.02] شود می

 یها فوق با یافته های آزمایش آمده از دست بهنتایج 

کاهش سطح کلسترول سرم خون  پژوهش حاضر در مورد

با سطوح مختلف روغن  شده تغذیه گوشتی یها در جوجه

توکوفرول  شیباعث افزا نیسسام .کنجد مطابقت دارد

کلسترول  چنین همو  شود یخون و کبد م یدرپالسما

 [.03] دهد یموجود در کبد را کاهش م

یا روغن کنجد استفاده از  ،نتایج این آزمایشبراساس 

های گوشتی  در جیره، تأثیر بهتری بر عملکرد جوجه کانوال

سه با روغن سویا و آفتابگردان داشت. از بین منابع در مقای

شده در این پژوهش، با توجه به مالحظات  چربی مطالعه

های  روغن کانوال در جیره جوجه اقتصادی، استفاده از

 .شود میگوشتی توصیه 

 

تشکروقدردانی

از حمایت مالی معاونت پشتیبانی و توسعه، معاونت پژوهشی 

می دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت برای و گروه علوم دا

 گردد. همکاری در اجرای این پروژه، تشکر و قدردانی می

 

تعارضمنافع

 .گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد هیچ
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