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  چکیده

هاي فرآسنجههاي کانوال، سویا و پیه حیوانی بر عملکرد، سیستم ایمنی، اجزاء الشه و جهت بررسی اثرات مکمل نمودن تفاله گوجه فرنگی و روغن

هـر   .پن توزیع شدند 36نه تیمار آزمایشی در  قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه آرین در 792هاي گوشتی قبل و تحت تنش گرمایی، استخوانی جوجه

شامل سه نـوع روغـن (روغـن     3×3قطعه جوجه در هر واحدآزمایشی بود. این آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی  22تکرار با  4تیمار داراي 

 -34( ساعت 5، روزانه به مدت  29-42 مه تنش گرمایی از روزاجرا شد. برنا درصد) 5و  3، 0سویا، کانوال و پیه حیوانی) و سه سطح تفاله گوجه فرنگی (

ارزیابی شد.  نوع روغن یا سطح تفاله گوجه تأثیري بر میانگین  ایمنی ها خون گیري و پاسخاز جوجه 42و  28) اعمال گردید. در روز درجه سانتیگراد 32

ها نداشت. روغن کـانوال باعـث   و سیستم ایمنی جوجه تئین و شاخص تولیدوزن بدنی، مصرف خوراك، ضریب تبدیل غذایی، راندمان مصرف انرژي، پرو

هاي تحت تنش گرمایی نیز روغن کانوال و تفالـه گوجـه   کاهش درصد وزنی کبد و چربی بطنی نسبت به پیه حیوانی قبل از تنش گرمایی شد. در جوجه

ه حیوانی گردید.  روغن کانوال و تفاله گوجه فرنگی در شرایط تنش گرمـایی  حال و بورس و کاهش چربی بطنی در مقایسه با پیی وزن باعث بهبود درصد

هاي آزمایشی تأثیري بـر عملکـرد و سیسـتم ایمنـی     ها را بهبود بخشیدند. بنابراین جیرهقطر دیافیز و ضخامت دیواره خارجی استخوان درشت نی جوجه

  هاي استخوانی و کاهش چربی بطنی گردید.فرآسنجهود وزن طحال و بورس و اما افزودن روغن کانوال و تفاله گوجه فرنگی باعث بهب ،نداشت

  

   .هاي استخوانی، ایمنی، تنش گرماییفرآسنجهروغن، تفاله گوجه فرنگی، عملکرد، : يواژه هاي کلید

  

     1 مقدمه  

تحقیقات زیادي در زمینه بهبود کیفیـت تولیـدات طیـور از جملـه     

راهکارهاي بهبود کیفیت گوشت  گوشت مرغ انجام شده است. یکی از

از طریق دستکاري  3-مرغ، غنی سازي گوشت با اسیدهاي چرب امگا

). اهمیـت مکمـل سـازي منـابع     46، 26، 11باشـد ( اي مـی هاي جیره

روغنی در شرایط تنش حرارتی جهت جبـران کمبـود انـرژي ناشـی از     

هـا داراي حـرارت   یابد زیـرا روغـن  کاهش مصرف خوراك افزایش می

ها با کـاهش  همچنین روغن .باشندایشی کمتر و انرژي بیشتري میافز

حجم خوراك به افزایش مصرف خوراك کمـک مـی کننـد. در میـان     
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هاي کانوال، مـاهی و کتـان غنـی از اسـیدهاي چـرب      ها، روغنروغن

هاي آفتابگردان، سویا و گلرنگ داراي سـطح  باشند و روغنمی 3-امگا

و پیـه حیـوانی و دنبـه بـه      6-باع امگاباالیی از اسیدهاي چرب غیراش

، 8، 2شـوند ( عنوان منابع سرشار از اسیدهاي چرب اشباع شناخته مـی 

هاي غیراشباع تـر داراي قابلیـت هضـم بـاالتر و     ). روغن46، 40، 12

). در میـان  48، 22، 10باشـند ( انرژي قابل متابولیسـمی بـاالتري مـی   

ایش وزن بیشتر و چربـی  کانوال، باعث افزروغن هاي غیراشباع، روغن

همچنـین بهبـود ضـریب     ،کمتر در الشه نسبت به روغن سویا گردیـد 

هـاي گوشـتی تغذیـه شـده بـا روغـن کـانوال        تبدیل خوراك در جوجه

). احتماالً مهمتـرین دلیـل اثـرات روغـن کـانوال      38، 33مشاهده شد (

  شود.  آن مربوط می 3-بدلیل اسیدهاي غیراشباع امگا

رورش طیور در ایـران، درجـه حـرارت بـاالي     از جمله مشکالت پ

دماي بـاالي محـیط در    .باشدمحیط در اواخر بهار و فصل تابستان می

شود. تـنش حرارتـی،   این مناطق باعث بروز تنش گرمایی در پرنده می

کاهش مصرف خوراك، کاهش وزن بدنی، کاهش رشد، را بـه همـراه   

الشـه، رانـدمان   ). همچنین تنش گرمـایی بـر ترکیبـات    44، 17دارد (
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هـا  گذارد و احتماالً متابولیسم چربیالشه و نسبت اجزاء الشه تأثیر می

). تـنش حرارتـی، باعـث    39دهـد ( را در بافت چربی و کبد تغییـر مـی  

هاي گوشتی گردیـد  وزنی قلب، کبد و سنگدان در جوجه کاهش درصد

ــت  34( ــزایش فعالی ــه اف ــه ب ــا توج ــتم  ). ب ــیداتیو در سیس ــاي اکس ه

هـاي  هاي تحت تـنش گرمـایی، اسـتفاده از روغـن    وژیکی پرندهفیزیول

زیرا اسیدهاي چـرب غیراشـباع    ،باشدغیراشباع گیاهی داراي ابهام می

باشند و احتمال می رود بدلیل اثـرات  بیشتر در معرض اکسیداسیون می

هـاي متابولیسـمی پرنـده مختـل     هاي اکسیداتیو فعالیتزیانبار واکنش

ین شرایطی افـزودن بعضـی منـابع ضداکسـیدانی     شود. بنابراین در چن

شود. یکی از منابع حـاوي ترکیبـات ضداکسـیدانی، تفالـه     پیشنهاد می

باشد. تفاله گوجه فرنگی، از ضایعات کارخانجـات رب  گوجه فرنگی می

باشـد کـه بـدلیل دارا بـودن مقـادیر کـافی انـرژي و        گوجه فرنگی می

یره غذایی طیور مورد استفاده تواند در جپروتئین و سایر مواد مغذي می

). تفالـه گوجـه فرنگـی داراي مقـادیر قابـل تـوجهی       1قرار می گیرد (

، ترکیبات فالونوئیدي، فنیکـول،  Aو  Cلیکوپن، فوالت، ویتامین هاي 

باشد که داراي خواص ضداکسیدانی فیتون، فیتوفالون و بتاکاروتن می

هـاي  جیره جوجـه  ). مکمل نمودن تفاله گوجه فرنگی به30باشند (می

درصد تأثیر منفی بر وزن بدنی، مصـرف خـوراك و    5گوشتی تا سطح 

 درصـد 15). حتی در مواردي تا سـطح  6ضریب تبدیل خوراك نداشت (

) 3(پـور  ) ولـی رضـایی  20تأثیري بر عملکرد جوجه گوشتی نگذاشت (

تفالـه خـام باعـث کـاهش     درصد  10سطوح باالتر از که  گزارش نمود

بنـابراین ایـن مطالعـه جهـت     . جوجه گوشتی گردیدصفات عملکردي 

هـاي گیـاهی   بررسی اثرات مکمل نمودن تفاله گوجه فرنگی و روغـن 

(کانوال و سویا) و پیه حیوانی بر عملکرد، سیستم ایمنـی، خصوصـیات   

هـاي گوشـتی تحـت تـنش     هـاي اسـتخوانی جوجـه   فرآسنجهالشه و 

  گرمایی انجام شد.  

  

  مواد و روش ها

پـن   36ام این آزمـایش، ابتـدا سـالن آزمایشـی بـه      به منظور انج

قطعه جوجه گوشـتی نـر سـویه آریـن      792مساوي تقسیم شد و تعداد 

 37یک روزه از مؤسسه مرغ مادر بابل کنار تهیه شد. سـن گلـه مـادر،    

هـا بـه   گرم بود. پـس از ورود جوجـه   40ها هفته و متوسط وزن جوجه

ر تصـادفی در هـر واحـد    قطعـه بطـو   22هـا، تعـداد   سالن و توزین آن

ها آزمایشی قرار گرفت. آب و خوراك بصورت نامحدود در اختیار جوجه

ساعت در معرض روشنایی مداوم قرار  72ها به مدت قرار گرفت جوجه

ساعت در روز کـاهش یافـت و    20گرفتند و سپس برنامه روشنایی به 

در بدو  ساعت روشنایی اعمال گردید. برنامه دمایی 23هفته آخر  در دو

سـاعت، گرمـاي    72درجـه بـوده و پـس از     33ها متوسط ورود جوجه

درجه کاهش یافت تا در پایان هفته چهارم به متوسط  3اي سالن هفته

) تـنش حرارتـی   29از ابتداي هفته پنجم برنامـه (روز   .درجه رسید 21

درجه در مـدت زمـان    21صبح دما از  9روزانه از ساعت  .اعمال گردید

ساعت در همین  5افزایش و  گراد سانتی درجه 33متوسط  ساعت به 2

برنامـه   .درجه برگردانده شد 21ساعت به  2سپس طی  ،دما باقی ماند

روزگـی) یعنـی    29-42( روز 14تنش حرارتی بصورت روزانه به مدت 

پایان دوره اعمال گردیـد. آزمـایش فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامالً       

تفالـه گوجـه فرنگـی انجـام شـد.      سـطح   3نوع روغن و  3تصادفی با 

هاي مورد استفاده بترتیب روغن هاي سویا، کانوال و پیه حیـوانی  روغن

هـاي  درصـد بـود روغـن    5و  3، 0و سطوح تفاله گوجه بترتیب سطوح 

ها مطابق پیشـنهادات سـویه   مورد استفاده بصورت خام تهیه شد. جیره

هـا  واد مغذي جیرهاي تنظیم شد که انرژي و پروتئین و مآرین به گونه

 1هـاي آزمایشـی در جـدول    یکسان در نظر گرفته شد ترکیـب جیـره  

  نشان شده است. 

 28، 21، 10هر پن در بدو ورود توزین، سپس در پایان  يهاجوجه

هاي اضافی هر دوره نیز در روزهاي روزگی توزین شدند. خوراك 42و 

اك هـر  مشابه جمع آوري گردید و متوسط افزایش وزن و مصرف خور

دوره به ازاي هر جوجه به گرم محاسبه گردید و ضریب تبدیل خوراك 

روزي دو یـا   .نیز بر مبناي افزایش وزن و خوراك مصرفی محاسبه شد

شـد. در  سه مرحله تلفات بررسی، جمع آوري و بصورت روزانه ثبت می

هاي مورد مطالعه، تصحیح الزم براي تلفات انجـام  فرآسنجهمورد کلیه 

هاي محاسباتی شاخص تولید اروپایی رانـدمان  فرآسنجهنین شد. همچ

مصرف انرژي، و پروتئین براي دوره پـیش از تـنش گرمـایی و تحـت     

روزگی، بـه سـه قطعـه     35و  23تنش گرمایی محاسبه گردید. در سن 

درصـد   8سی گلبول قرمـز گوسـفندي   سی 5/0جوجه از هر پن مقدار 

 42گی از سـه قطعـه و در   روز 28درون وریدي تزریق شد و سپس در 

روزگی از دو قطعه خونگیري و پس از جداسازي سرم، تیترآنتـی بـادي   

 (2ND)و نیوکاسـل   Gو  M، ایمنوگلبولین هاي SRBC1در مقابله با 

روزگی و قبـل از   28). در  28به روش هموآگلوتیناسیون تعیین گردید (

نتهـاي  روزگـی و در ا  42اعمال برنامه تـنش حرارتـی، و همچنـین در    

دوره، تعداد دو قطعه جوجه از هر پـن انتخـاب و پـس از خـونگیري و     

توزین، از طریق جابجایی مهره گردن کشتار شدند. پس از پوست کنی 

الشه و جداکردن امعا و احشا، الشه توخالی توزین شد. همچنین اجزاء 

الشه شامل (سینه، ران، کبد، روده، پـانکراس، صـفرا، قلـب، طحـال،     

بی بطنی) توزین گردید و درصد هر کدام نسبت بـه الشـه   بورس و چر

  محاسبه شد.  

نتایج بدست آمده از آزمایش، در قالـب طـرح کـامالً تصـادفی بـا      

و رویه خطی  SASآزمایشات فاکتوریل و با استفاده از نرم افزار آماري 

). مقایســه 36( ) مــورد تجزیــه آمــاري قــرار گرفتنــدGLM( عمــومی

-داده .) انجام شـد >P 05/0ی در سطح احتمال (میانگین با آزمون توک

                                                             
1 -Sheep red blood cell (SRBC) 
2 -Newcastle Disease (ND) 



  107      ...وانی بر عملکردتعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حی

هاي درصدي و نسبی نیـز پـس از تبـدیل آرکسـینوس مـورد تجزیـه       

  آماري قرار گرفتند. مدل آماري مورد استفاده بشرح ذیل بود.
yijk=µ+ Ai+ Bj+ ABij +εijk 

yijklm ،ارزش هر مشاهده :µ ،میانگین :Ai   ،اثر نوع روغـن (سـویا :

  : اثر سطح تفاله گوجه فرنگیBj،  کانوال، پیه حیوانی)

ABij ،اثر متقابل تفاله گوجه و روغن :εijkخطاي آزمایشی : 

  

  نتایج و بحث

داده هاي مربوط به افزایش وزن بدنی، مصرف خوراك و ضـریب  

هاي کانوال، سویا و پیـه  تبدیل جوجه هاي گوشتی تغذیه شده با روغن

و تحـت تـنش   حیوانی و سطوح مختلـف تفالـه گوجـه فرنگـی پـیش      

داري از افـزودن   آورده شده است. هـیچ اثـر معنـی    2حرارتی در جدول

هاي مختلف و سطوح تفاله گوجه فرنگی بر وزن بدنی، مصـرف  روغن

خوراك و ضریب تبدیل مشاهده نشد. نتـایج مشـابهی در زمینـه عـدم     

هاي گوشتی تغذیـه شـده بـا    تأثیر پذیري رشد و مصرف خوراك جوجه

دان، سویا، کتان و چربی خوك گزارش شـده اسـت   هاي آفتابگرروغن

). البته بعضی محققین بهبـود وزن بـدنی، مصـرف خـوراك و     15 و 4(

هاي گوشتی تغذیـه شـده بـا روغـن     ضریب تبدیل خوراك را در جوجه

). همچنـین در  38 و 33کانوال را در شرایط طبیعـی گـزارش نمودنـد (   

هـاي  ملکردي جوجهتحقیقات قبلی، گزارشاتی مبنی بر بهبود صفات ع

 و 22هاي غیراشباع تر گزارش شده است (گوشتی تغذیه شده با روغن

هـاي  هاي تغذیه شده با روغـن ) شاید عدم بهبود عملکرد در جوجه48

هـا  غیراشباع بدلیل شرایط تنش بوده باشد. در شرایط تنش این روغـن 

تـنش  گیرند. در شرایط هاي اکسیداتیو قرار میبیشتر در معرض فعالیت

حرارتی راندمان مصرف خوراك، رشد بدن، وزن زنده پرنـده و قابلیـت   

 ).35 و 23، 22، 9یابد (هضم مواد مغذي کاهش می

  

   جیره غذایی (برحسب درصد)شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده و ترکیبات  -1جدول  

 اجزاءتشکیل دهنده و ترکیبات

  ترکیبات

  روزگی) 21-42جیره رشد (  روزگی) 0-21جیره آغازین (

  تفاله درصد5  تفاله درصد3  تفاله درصد0  تفاله درصد5  تفاله درصد3  تفاله درصد0

  30/59  69/60  59/61  50/53  19/54  59/56  ذرت

  32/28  04/29  99/30  90/34  12/36  61/36  کنجاله سویا 

  00/3  00/3  00/3  5/2  5/2  5/2  1روغن

  00/5  00/3  00/0  00/5  00/3  00/0  تفاله گوجه فرنگی

  53/1  56/1  59/1  51/1  55/1  58/1  سنگ آهک

  46/1  50/1  57/1  41/1  47/1  51/1  دي کلسیم فسفات

  50/0  50/0  52/0  43/0  50/0  52/0  نمک

  16/0  16/0  18/0  14/0  15/0  16/0  متیونین

  08/0  04/0  04/0  05/0  03/0  03/0  لیزین

  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  2معدنی -مکمل ویتامین

              محاسبه شده مقادیر

  kcal/kg(  2963  2960  2953  3080  3070  3060انرژي قابل متابولیسم (

  02/19  03/19  05/19  52/21  58/21  59/21   پروتئین خام

  32/4  98/3  39/3  73/4  47/4  82/3   فیبرخام

  01/1  02/1  03/1  99/0  97/0  01/1   کلسیم

  44/0  45/0  46/0  45/0  44/0  45/0  فسفر قابل دسترس

  83/0  82/0  88/0  88/0  89/0  89/0   متیونین+ سیستئین

  05/1  05/1  08/1  18/1  19/1  23/1   ال لیزین

تغییرات جزئی در بعضی مواد خوراکی جهت تأمین مواد مغذي مشابه در تمام  .نیاز تهیه شود هاي سویا، کانوال و پیه جایگزین همدیگر شدند تا نه جیره آزمایشی موردروغن- 1

 .جام شدها انجیره

 1B ،8میلی گرم ویتامین 3K ،1گرم ویتامین  E ،5/2گرم ویتامین  D ،5/12واحد بین المللی ویتامین  A ،5000واحد بین المللی ویتامین  25000هر کیلوگرم جیره حاوي: - 2 

میلی گرم پنتوتنات  5/12میلی گرم اسید نیکوتینیک،  5/17لیک، میلی گرم اسید فو 12B ،025/0میلی گرم ویتامین  6B ،015/0میلی گرم ویتامین  2B ،3میلی گرم ویتامین 

  بودند. میلی گرم ید 35/0ملی گرم سلنیم،  15/0میلی گرم منگنز،  80میلی گرم مس،  10میلی گرم آهن،  80کلسیم، 
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، ضریب تبدیل خوراك   دن (گرم/پرنده)(گرم)، وزن ب بر مصرف خوراكه گوجه فرنگی و منابع مختلف روغن بررسی اثرات استفاده از تفال - 2جدول

  هاي گوشتی قبل و بعد از تنش گرماییجوجهدر 

  اثرات اصلی
  روزگی) 29-42تنش حرارتی (  روزگی) 1-28پیش از تنش حرارتی (

  خوراك ضریب تبدیل    وزن بدن  مصرف خوراك   ضریب تبدیل خوراك   وزن بدن  خوراك مصرف  

  روغنمنابع مختلف 

  157/2  957  2088  475/1  1112  1649  سویا

  032/2  972  1987  452/1  1116  1631  کانوال

  072/2  986  2006  485/1  1129  1675  پیه حیوانی

  )درصد( تفاله گوجه فرنگیسطوح  

0  1611  1119  437/1  1987  951  069/2  

3  1679  1115  489/1  2052  987  075/2  

5  1667  1123  486/1  2042  977  116/2  

SEM   98/87  62/56  0783/0  02/137  95/79  1912/0  

  -------------------------------)>05/0P(حداقل درصد معنی داري ------------------------------- 

  2711/0  1689/0  6500/0  5632/0  4800/0  7343/0  روغن

  8060/0  4618/0  5302/0  1960/0  1447/0  9416/0  تفاله گوجه فرنگی

  8597/0  8789/0  7682/0  9966/0  8813/0  3546/0  تفاله گوجه فرنگی× روغن

 

  

سطح تفاله گوجه فرنگی تأثیري بر مصرف خوراك، افـزایش وزن  

هـاي تحـت تـنش گرمـایی     بدنی، و ضریب تبدیل خـوراك در جوجـه  

نداشت. بـا وجـودي کـه تفالـه گوجـه فرنگـی داراي ترکیبـات فعـال         

فیبر خـام اثـرات   اما بدلیل داشتن درصد باالي  ،باشدضداکسیدانی می

مثبت آن بر صفات عملکردي بروز نیافت. مکمل نمودن تفالـه گوجـه   

گونـه اثـر منفـی بـر مصـرف      هیچ 16و  15درصد،  5فرنگی با سطوح 

هاي تغذیه شـده  خوراك، وزن بدنی، ضریب تبدیل مواد خوراکی جوجه

). ولـی رضـایی پـور و همکـاران، کـاهش در      36  و 20، 6، 5نداشت (

درصـد مشـاهده    10هاي تغذیه شده با سـطح بـاالتر از   عملکرد جوجه

 ).  3 و 1نمودند (

  

در بررسی اثرات استفاده از تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغن بر راندمان مصرف انرژي، راندمان مصرف پروتئین  و شاخص تولید  - 3جدول

  هاي گوشتی قبل و بعد از تنش گرماییجوجه

  اثرات اصلی

  روزگی) 29-42تنش حرارتی (  روزگی) 1-28رارتی (پیش از تنش ح

راندمان مصرف  

  انرژي

راندمان مصرف  

 پروتئین
 شاخص تولید 

راندمان مصرف 

  انرژي

راندمان مصرف 

 پروتئین
 شاخص تولید

  منابع مختلف روغن

  62/2  12/2  24/13  68/2  62/2  64/17  سویا

  68/2  29/2  19/14  74/2  72/2  15/18  کانوال

  59/2  16/2  56/13  67/2  70/2  04/18  نیپیه حیوا

  سطوح  تفاله گوجه فرنگی (درصد)

0  87/17  69/2  77/2  32/13  22/2  71/2  

3  74/17  67/2  72/2  83/13  26/2  61/2  

5  90/17  68/2  68/2  34/13  18/2  58/2  

SEM   4012/1  2175/0  2906/0  6959/1  2455/0  3018/0  

  -------------------------------)>05/0P(درصد معنی داري  حداقل------------------------------- 

  5918/0  2052/0  2129/0  8036/0  4581/0  5809/0  روغن

  1538/0  2211/0  2309/0  5181/0  5604/0  5769/0  تفاله گوجه فرنگی

  2862/0  2652/0  3414/0  9283/0  9799/0  9761/0  تفاله گوجه فرنگی× روغن
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یین تفاله گوجـه فرنگـی انتخـاب شـد تـا      در این مطالعه سطوح پا

ها و ترکیبات فعال آن مورد ارزیـابی قـرار گیـرد و البتـه     اثرات رنگدانه

ی در جیـره نبـود. از   گـ هدف از این مطالعه، جایگزینی تفاله گوجـه فرن 

هـاي بـا   طرفی چون شرایط تنش گرمایی وجود داشت، بایـد از جیـره  

سـطوح بـاالتر آن بـدلیل    شـد و اسـتفاده از   حداقل حجم استفاده مـی 

ها و داشتن فیبرخام باالتر در این مطالعـه مناسـب   افزایش حجم جیره

داري بین سطح مکمل نمودن گونه اثرمتقابل معنینبود. همچنین هیچ

هـاي  ها جوجهتفاله گوجه فرنگی  و سطح روغن مورد استفاده در جیره

 گوشتی در شرایط قبل و تحت تنش حرارتی مشاهده نگردید.

هاي مرتبط با بررسی اثرات استفاده از تفالـه گوجـه فرنگـی و    داده

منابع مختلف روغن گیاهی (روغـن سـویا، کـانوال) و پیـه حیـوانی بـر       

و  (PER2)، راندمان مصرف پـروتئین  (EER1)راندمان مصرف انرژي 

هاي گوشـتی قبـل   جوجه (PI3) شاخص تولید یا شاخص تولید اروپایی

هاي آزمایشی آورده شده است. جیره 3ر جدول و بعد از تنش گرمایی د

ــی ــأثیر معن ــر ت ــدمان  PIو  EER ،PERداري ب نداشــتند. کــاهش ران

هـاي تغذیـه شـده بـا تفالـه گوجـه       مصرف انرژي و پروتئین در جوجه

فرنگی در سطوح باالتر مکمل سازي آن گزارش شده که دلیل آن نیـز  

بیـان شـده اسـت.     باالتر بودن درصد فیبرخام و حجیم بودن جیره هـا 

) کاهش معنی دار و راندمان مصرف پـروتئین را  30پرشیا و همکاران (

درصد گزارش نمـود همچنـین کـاهش     6درصد نسبت به  9در سطح 

درصد دانـه گوجـه فرنگـی مشـاهده     20شدید رشد را در زمان افزودن 

نمودند مهمترین دلیل کاهش راندمان پروتئین و انـرژي شـابد بخـاطر    

اي فرآوري تفاله ها بوده باشـد. زیـرا فـرآوري تفالـه در     هتفاوت روش

دماهاي باال بر ترکیب اسـید چـرب و میـزان اکسیداسـیون اسـیدهاي      

چرب آن تأثیر می گذارد و نهایتاً راندمان انرژي و پـروتئین و شـاخص   

  دهد.  تولید را تحت تأثیر قرار می

رشـح  هاي ارزیابی سیستم ایمنـی، میـزان تولیـد و ت   از جمله روش

بـادي  باشد. میـزان آنتـی  ژن تزریق شده میبادي در پاسخ به آنتیآنتی

هاي نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفندي ژنترشح شده در پاسخ به آنتی

(SRBC) هاي حاصـل از بررسـی اثـرات اسـتفاده از     بررسی شد. داده

تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغنی (روغن سـویا، کـانوال و پیـه    

بر تیتر آنتی بادي تولید شده در برابر نیوکاسل و گلبـول قرمـز   حیوانی) 

هاي گوشتی قبل و بعد از تنش گرمایی در جوجه (SRBC)گوسفندي 

هـاي  داري بین جوجهنشان داده شده است. هیچ تفاوت معنی 4جدول 

هـاي آزمایشـی در پاسـخ بـه واکسـن نیوکاسـل و       تغذیه شده با جیـره 

SRBC    و ایمنوگلـوبین هـايM  وG      مشـاهده نشـد. تـنش گرمـایی

                                                             
1 -EER: Energy efficiency ratio 
2 - PER: Protein efficiency ratio 
3 - PI: production index 

گردد و تیتر آنتی بادي ترشح شده بـر  باعث تضعیف سیستم ایمنی می

). زولکیفلـی  42 و 41دهد (داري کاهش میرا بطور معنی SRBCضد 

هـاي  و همکاران گزارش کردند که کاهش تولید آنتی بـادي در جوجـه  

شـد  باهـاي التهـابی مـی   تحت تنش حرارتی بخاطر افزایش سـیتوکین 

). در شرایط پرورش جوجه تحـت شـرایط فاقـد تـنش، اسـیدهاي      47(

گذارند و باعث چرب غیراشباع بر میزان آنتی بادي ترشح شده تأثیر می

). ولـی در ایـن مطالعـه بـدلیل     45 و 32افزایش تیتر آنتی بادي شدند (

شرایط اکسیداتیو تنش گرمایی، اثرات مثبت اسیدهاي چرب غیراشـباع  

ی جوجه بروز پیدا نکـرد. همچنـین شـاید سـطح تفالـه      بر سیستم ایمن

زیـرا در تـنش    ،گوجه براي تأثیرگذاري بر سیستم ایمنـی کـافی نبـود   

یابد و ممکـن اسـت   هاي آزاد افزایش میگرمایی، میزان تولید رادیکال

  فعالیت سیستم ایمنی را مختل نموده و پاسخ ایمنی را کاهش دهد.

ه از تفالـه گوجـه و منـابع مختلـف     هاي مرتبط با اثرات استفادداده

روغنی (روغن سویا، کانوال و پیه حیوانی) بر درصد وزنی اجـزاء الشـه   

هاي گوشتی پیش از تنش گرمایی (گرم به ازاي صد گرم الشه) جوجه

هاي سـینه، ران، روده،  آورده شده است. درصد وزنی بافت 5در جدول 

هـا و یـا   زي روغنپانکراس، صفرا، قلب و طحال تحت تأثیر مکمل سا

سطح تفاله گوجه فرنگی قرار نگرفت. ولی درصد وزنـی کبـد و چربـی    

روزگـی و   28هاي تغذیه شده با روغن کانوال در پایـان  بطنی در جوجه

هاي تغذیه شده با پیه حیوانی بـود.  قبل از تنش حرارتی کمتر از جوجه

بطور مشابه زانینـی و همکـاران، بهبـود وزن بـدنی و کـاهش چربـی       

هاي تغذیه شده بـا روغـن   محوطه بطنی و وزن نسبی کبد را در جوجه

نوع مکمل چربی  ).46کانوال در مقایسه با روغن سویا گزارش نمودند (

گذارد بر میزان ذخایر چربی بافتی بویژه چربی محوطه شکمی تأثیر می

) همچنین با افزایش سطح اسیدهاي چرب غیراشباع، میـزان  29 و 15(

). همچنین 15یابد (ي چرب در محوطه بطنی کاهش میذخایر اسیدها

هاي مربوط به اثرات استفاده از تفاله گوجه و منابع مختلف روغنی داده

روغن سویا، کانوال و پیه حیوانی بر خصوصـیات الشـه (گـرم بـه ازاي     

 6هاي گوشتی تحت تـنش گرمـایی در جـدول    صد گرم الشه)  جوجه

نیـز فقـط وزن نسـبی طحـال،      موجود است. در شرایط تنش گرمـایی 

بورس فابرسیوس و چربی محوطه بطنی تحت تاثیر نـوع روغـن قـرار    

هـاي  هاي لمفاوي طحـال و بـورس در جیـره   گرفت. درصد وزنی اندام

تغذیه شده با کانوال در مقایسه با پیـه بـاالتر بـود و وزن نسـبی بافـت      

الترین هاي تغذیه شده با کـانوال حـداقل و در پیـه بـا    چربی در  جوجه

ها با نتایج سایر محققین مبنی بر کـاهش درصـد وزنـی    بود. این یافته

هـر چنـد در شـرایط     ).38 و 33، 16، 14چربی بطنی مطابقت داشت (

یابـد ولـی   تنش حرارتی درصد وزنی چربی محوطه بطنی کـاهش مـی  

تواند تشدید کننـده کـاهش چربـی بطنـی     افزودن روغن کانوال نیز می

 ).48گرمایی گردد ( هاي تحت تنشپرنده
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بر تیتر آنتی بادي تولید شده در برابر نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفندي ه گوجه فرنگی و منابع مختلف روغن بررسی اثرات استفاده از تفال -4جدول 

(SRBC)  هاي گوشتی قبل و بعد از تنش گرماییجوجهدر  

  اثرات اصلی
  تنش حرارتی  پیش از تنش حرارتی

ND1 SRBC IgG IgM ND SRBC IgG IgM 
  روغنمنابع مختلف 

  33/2  78/4  11/7  78/5  67/4  00/2  67/6 44/5 سویا

  89/1  67/4  56/6  00/6  00/5  78/1  78/6  00/6  کانوال

  11/2  44/4  55/6  56/5  44/4  67/1  11/6  56/5  پیه حیوانی

  )درصد( تفاله گوجه فرنگیسطوح 

0  67/5  89/6  11/2  78/4  00/6  67/6  54/4  13/2  

3  00/5  67/6  23/2  44/4  78/5  00/7  89/4  11/2  

5  33/6  00/6  11/1  89/4  58/5  56/6  44/4  12/2  

SEM  8663/0  837/1  8798/0  48/1  483/1  289/1  246/1  9237/0  

  -------------------------------)>05/0P(حداقل درصد معنی داري ------------------------------- 

  6532/0  7880/0  4619/0  7497/0  6364/0  5861/0  6194/0  2497/0  روغن

  5972/0  6457/0  6637/0  7281/0  7323/0  6725/0  4540/0  0687/0  تفاله گوجه فرنگی

  3365/0  3160/0  3286/0  2243/0  8628/0  7915/0  9919/0  2440/0  تفاله گوجه فرنگی× روغن

1-ND: Newcastle disease, SRBC: Sheep red blood cell, IgG, Immunoglobulin G, Immunoglobulin M 

  

هـاي داراي سـطوح بـاالتر    هاي تغذیـه شـده بـا روغـن    در جوجه

اسیدهاي چرب غیراشباع مانند کـانوال و سـویا میـزان فعالیـت آنـزیم      

غلظت پـایین   .و لیپوژنز کبدي کاهش یافت 1کبدي اسید چرب سنتتاز

ال لیپیـدها از  تري گلیسرید پس از مصرف خوراك بیانگر سرعت انتقـ 

هاي تغذیه شده بـا  این شاخص نیز در جوجه .باشدها میخون به بافت

). بهبـود وزن نسـبی طحـال و    15هاي غیراشباع پایین تر بـود ( روغن

هـاي غنـی از   هاي تغذیه شده با روغن کانوال و روغنبورس در جوجه

در مقایسـه بـا سـایر منـابع روغنـی نیـز در        3-اسیدهاي چـرب امگـا  

هـاي  ). بهبـود وزن نسـبی انـدام   16ات قبلی گزارش شده است (مطالع

تواند بیانگر بهبـود  هاي تغذیه شده با روغن کانوال میلمفاوي در جوجه

ها باشد. بنـابراین افـزودن روغـن کـانوال در     پاسخ ایمنی سلولی جوجه

تواند باعـث  هاي تحت تنش گرمایی میمقایسه با پیه حیوانی در جوجه

  هاي ایمنی و کاهش درصد چربی بطنی گردد.آسنجهفربهبود بعضی 

تفاله گوجه فرنگی نیز بر درصد وزنـی اجـزاء الشـه بجـز بـورس      

روزگـی) تـأثیري     28فابرسیوس و چربی بطنی پیش از تنش حرارتـی ( 

هاي گوشتی تحت تنش گرمایی نیز فقـط  ). در جوجه5نداشت (جدول 

). 6رفت ( جـدول  درصد وزنی طحال، بورس، و چربی بطنی تأثیر پـذی 

درصـد نسـبت بـه صـفر      5و  3صد وزنی طحال و بورس در سطوح در

افزایش یافت و درصد وزنی چربی بطنی با افزایش سطح تفاله کاهش 

یافت. کاهش درصد چربی بطنی تحت تأثیر دو ویژگی تفاله گوجه می 

توانـد  باشد. تفاله گوجه داراي درصد فیبرخام باالیی می باشد کـه مـی  

                                                             
1 -fatty acid synthetase 

ها عمـل کنـد و دوم   ها به بافتها و انتقال آننده سنتز چربیمختل کن

باشد و در کاهش سـنتز چربـی   لیکوپن که ترکیب ضداکسیدانی آن می

کـاهش درصـدوزنی   ) 3(). رضایی پور و همکاران 21 و19دخالت دارد (

هاي تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی گـزارش  چربی بطنی را در جوجه

بافت هاي لمفوئیدي شاید بخاطر نقش هـاي   وزنی نمود. بهبود درصد

وزنی بافت هـاي لمفوئیـدي در    ضداکسیدانی لیکوپن باشد. زیرا درصد

درصـد تفالـه گوجـه فرنگـی       5و  3جوجه هاي تغذیه شده بـا سـطوح   

  پیش و بعد از اعمال تنش حرارتی در مقایسه با شاهد بهبود یافت. 

هایی اسـت  آسنجهسیستم اسکلتی یا سیستم استخوانی از جمله فر

عدم  ،هاي حیوان را تحت تأثیر قرار دهدتواند بسیاري از فعالیتکه می

هاي اسـکلتی در پرنـدگان و بـویژه    تعادل سیستم اسکلتی و ناهنجاري

مرغان گوشتی باسرعت رشد باال افزایش یافته است و در صـورت هـر   

شـت.  اي بـه ایـن امـر مبـذول دا    باید توجه ویژه گونه دستکاري جیره 

اثرات استفاده از تفاله گوجه فرنگی و منـابع مختلـف روغنـی (روغـن     

هـاي  هـاي اسـتخوانی  جوجـه   سویا، کانوال و پیه حیوانی) بر فرآسنجه

آورده شده اسـت. نـوع روغـن     7گوشتی تحت تنش گرمایی در جدول 

هاي تحت تنش گرمایی تأثیري بر درصـد  مورد استفاده در جیره جوجه

). <05/0Pسیم و مـاده خشـک اسـتخوان نداشـت (    خاکستر، فسفر، کل

قطر خارجی استخوان درشت نی (قطر دیافیز)، ضخامت دیواره خارجی 

 و قطر کانال میانی تحت تأثیر نوع روغن مورد استفاده قرار گرفت.
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هاي گوشتی پیش از جوجهدر صد گرم الشه)   بر درصد وزنی اجزاء الشه (گرم به ازايز تفاله گوجه و منابع مختلف روغن اثرات استفاده ا -5جدول 

  تنش گرمایی

  چربی بطنی  بورس  طحال  قلب  صفرا  پانکراس  روده  کبد  ران  سینه  اثرات اصلی

  منابع مختلف روغن

  ab34/5  77/10  464/0  202/0  780/0  339/0  449/0  b79/4  15/30  47/31  سویا

  b01/5  84/10  499/0  195/0  791/0  363/0  476/0  b28/4  10/30  31/32  کانوال

  a96/5  22/11  495/0  193/0  828/0  364/0  461/0  a94/5  40/30  59/31  پیه حیوانی

  )درصد(تفاله گوجه فرنگی سطوح 

0  45/31  15/31  41/5  86/10  521/0  186/0  819/0  340/0  b403/0  a45/5  

3  30/32  33/30  40/5  82/10  472/0  204/0  804/0  363/0  a489/0  b78/4  

5  32/31  34/29  50/5  15/11  465/0  201/0  776/0  362/0  a494/0  b77/4  

SEM  5901/1  8321/1  6709/0  1302/1  0581/0  0224/0  0612/0  0501/0  0712/0  5021/0  

  -------------------------------)>05/0P(حداقل درصد معنی داري ------------------------------- 

  0001/0  5891/0  4349/0  1802/0  6496/0  2853/0  5722/0  0054/0  8906/0  2846/0    روغن

تفاله گوجه 

  فرنگی 
  2688/0  0570/0  9316/0  7411/0  0508/0  1246/0  2590/0  5089/0  0027/0  0063/0  

  7397/0  9865/0  1150/0  4470/0  5127/0  3741/0  9977/0  9734/0  5330/0  7525/0  تفاله گوجه فرنگی× روغن

  .  )>05/0P(مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین هاي هر ستون با حروف غیر 

  

هاي گوشتی تحت اثرات استفاده از تفاله گوجه و منابع مختلف روغن بر درصد وزنی اجزاء الشه (گرم به ازاي صد گرم الشه)  در جوجه -6جدول 

  تنش گرمایی

  چربی بطنی  بورس  طحال  قلب  صفرا  پانکراس  روده  کبد  ران  سینه  اثرات اصلی

  منابع مختلف روغن

  a251/0  a287/0  ab21/6  920/0  193/0  490/0  36/9  74/3  97/33  79/34    سویا

  a222/0  a299/0  b82/5  927/0  190/0  486/0  47/9  19/4  51/34  10/35    کانوال

  b172/0  b207/0  a99/6  931/0  177/0  532/0  59/9  11/4  46/34  76/35    پیه حیوانی

  د)سطوح تفاله گوجه فرنگی (درص

0    57/34  47/33  68/3  25/9  525/0  191/0  913/0  b193/0  b230/0  a14/8  

3    14/35  22/34  29/4  52/9  493/0  187/0  932/0  ab219/0  a272/0  b12/6  

5    93/35  23/35  07/4  65/9  492/0  182/0  931/0  a234/0  a290/0  c75/4  

SEM   682/1  542/2  1214/1  8501/0  062/0  0345/0  0608/0  0320/0  0234/0  0529/1  

  -------------------------------)>05/0P(حداقل درصد معنی داري ------------------------------- 

  0309/0  0001/0  0001/0  9049/0  2787/0  0929/0  7948/0  5785/0  7256/0  3583/0    روغن

  0001/0  0001/0  0056/0  6659/0  6502/0  2398/0  4967/0  4108/0  0704/0  1508/0    تفاله گوجه فرنگی 

  9502/0  6096/0  1862/0  9471/0  2162/0  8225/0  8156/0  5957/0  9976/0  9651/0  تفاله گوجه فرنگی× روغن

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 

  

بطوري که قطر دیافیز و ضخامت دیـواره خـارجی و قطـر کانـال     

هاي تغذیه شده با روغن کانوال تحت تنش حرارتـی در  ر جوجهمیانی د

هـاي  هاي تغذیه شده با پیه حیوانی بـاالتر بـود. جیـره   مقایسه با جوجه

منجر به تغییر اسـتحکام   3-حاوي سطوح مختلف اسیدهاي چرب امگا

هـا از طریـق تغییـر میـزان بیـان ژن      استخوانی در سطح استئوبالست

ــیژناز ــتاگالندین  ، (COX-21) 2کربوکس ــد پروس ــاهش تولی و  2E2ک

توانـد  گردد. همچنین نوع مکمل چربی میافزایش آلکالین فسفاتاز می

هـا را تحـت   جذب بعضی عناصر مانند کلسیم و فسفر و متابولیسـم آن 

  ).  29، 15تأثیر قرار دهد (

                                                             
1 -CYcloxygenase-2 (COX-2) 
2 -Prostaglandin E2 (PGE2) 
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  جوجه هاي گوشتی تحت تنش گرماییهاي استخوانی در  هفرآسنجبر ه گوجه فرنگی و منابع مختلف روغن بررسی اثرات استفاده از تفال -7جدول 

  اثرات اصلی
ماده خشک 

  )درصد(

خاکستر 

  (درصد)

فسفر         

 (درصد)

کلسیم   

  (درصد)

قطر دیافیز 

)mm( 

ضخامت دیواره 

 )mm(خارجی 

ضخامت دیواره 

  )mm(داخلی 

قطر کانال 

 )mm(میانی 

  روغنمنابع مختلف 

  a33/12  b80/1  30/2  a23/8  13/38  27/16  10/54  09/65  سویا

  a82/12  a12/2  11/2  a60/8  67/38  28/15  32/53  67/64  کانوال

 b70/11  b78/1  31/2  b61/7  07/38  47/15  12/53  49/64  پیه حیوانی

  )درصد( تفاله گوجه فرنگیسطوح 

0  b17/62  59/52  26/15  91/37  b60/11  b72/1  34/2  b54/7  

3  ab07/65  95/53  82/15  34/38  a56/12  ab92/1  19/2  a45/8  

5  a02/67  99/53  95/15  62/38  a69/12  a02/2  25/2  a42/8  

SEM  6259/3  8212/1  9256/1  7673/0  6174/0  2632/0  2132/0  6114/0  

  -------------------------------)>05/0P(حداقل درصد معنی داري ------------------------------- 

  0200/0  1261/0  0001/0  0001/0  1246/0  4110/0  3787/0  9161/0  روغن

  0001/0  0674/0  0001/0  0001/0  0857/0  6439/0  1152/0  0096/0  تفاله گوجه فرنگی

  4153/0  4525/0  1770/0  1104/0  9845/0  3837/0  6295/0  4678/0  تفاله گوجه فرنگی× روغن

 .  )>05/0P(د میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشن

  

 6-محققان زیادي تأثیر منفی نسبت باالي اسیدهاي چـرب امگـا  

 و 25، 24در جیره را بر سالمت استخوان گزارش نمودنـد (   3-به امگا

 و جانسـتون و همکـاران  ) 18(). از طرف دیگر موالرد و همکـاران  43

و  (1BMD)هیچ گونه تغییري در تراکم مـواد معـدنی اسـتخوان     )27(

اي در سـطوح بـاالي تغذیـه    (2BMC)مـواد معـدنی اسـتخوان    میزان 

نیـز  ) 8(مشـاهده نکردنـد.  بیـرد و همکـاران      3-اسیدهاي چرب امگا

را  3-بـه امگـا   6-تغذیه سطوح مختلف نسبتی اسـیدهاي چـرب امگـا   

گونـه تغییـر معنـی داري در    هـا هـیچ  مورد ارزیابی قرار دادند، نتایج آن

این آزمـایش نیـز تفـاوت معنـی      نشان نداد. در BMCو  BMDمقدار 

 3-داري در کیفیت استخوان گـروه هـاي تغذیـه شـده بـا منبـع امگـا       

 (سویا) مشاهده نشد. 6-(کانوال) و منبع امگا

داري بـر درصـد کلسـیم، فسـفر، و     تفاله گوجه فرنگی تأثیر معنـی 

درصد تفاله گوجه  5و  3). سطوح <P 05/0خاکستر استخوان نداشت (

ش درصد ماده خشک، قطر دیافیز، ضخامت دیـواره  فرنگی باعث افزای

خــارجی و قطــر کانــال میــانی اســتخوان درشــت نــی گردیــد. بهبــود 

هاي تغذیه شده با تفاله گوجـه  هاي ظاهري استخوان در جوجه شاخص

هـاي ضداکسـیدانی و لیکـوپن تفالـه     فرنگی احتماالً مربوط به ویژگی

  گوجه فرنگی باشد.

  

  نتیجه گیري

ط تنش گرمـایی تـأثیري بـر    یروغنی مختلف در شراافزودن منابع 

ولی روغن کانوال در مقایسه با روغن پیه باعث  ،عملکرد پرنده ها ندارد

هـاي  کاهش درصد چربی محوطه بطنـی، بهبـود درصـد وزنـی انـدام     

هاي ظاهري استخوان گردید. اسـتفاده از تفالـه   لمفاوي و بهبود ویژگی

هاي گوشتی تحت تنش جوجه درصد در جیره 5گوجه فرنگی تا سطح 

امـا بـر وزن نسـبی     ،گرمایی، صفات عملکردي را تحت تأثیر قرار نداد

بطوري که درصد چربـی بطنـی را    ،داري داشتاجزاء الشه تأثیر معنی

هـاي  کاهش و وزن نسبی طحال و بورس را بهبـود بخشـید و ویژگـی   

  ظاهري استخوان را نیز بهبود بخشید.
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