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  چکیده

هاي گوشتی انجام گرفت. آزمـایش بـا     نوع چربی و سطح انرژي جیره بر عملکرد و لیپیدهاي خون جوجهاین آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از 
 6و  3شامل دو نوع چربـی (پیـه گـاوي و روغـن کلـزا)، دو سـطح چربـی (        2×2×2 با آرایش فاکتوریل 308قطعه جوجه گوشتی سویه تجاري راس  432

 42تـا   11قطعه جوجـه گوشـتی از سـن     12تکرار و  4تیمار،  8کیلوکالري بر کیلوگرم جیره)، با  3100و  2900درصد) و دو سطح انرژي قابل متابولیسم (
کـل دوره آزمـایش،    تصادفی انجـام گردیـد.   روزگی) در قالب طرح کامال 42تا  25روزگی) و پایانی ( 24تا  11ها در دو دوره آزمایشی رشد (  روزگی جوجه

ا پیه گاوي موجب کاهش مقدار خوراك مصرفی روزانه، بهبود ضریب تبدیل خـوراك و افـزایش وزن نهـایی و شـاخص     ستفاده از روغن کلزا در مقایسه با
کیلوکالري انرژي افزایش وزن و شاخص تولیـد بیشـتر    3100. جیره با )P <05/0(داري بر عملکرد نداشت   سطح چربی اثرات معنی    ).P>05/0(تولید شد 

درصد پیه گاوي ضریب تبدیل خـوراك   6در اثرات متقابل نوع چربی و سطح آنها،     ).P>05/0(د ضریب تبدیل خوراك شد را موجب گردیده و باعث بهبو
کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم بهترین  3100در خصوص اثر نوع چربی با سطح انرژي جیره حاوي روغن کلزا و     ).P>05/0(را افزایش داد 

. در رابطه با اثرات متقابـل نـوع   )P <05/0(دار نبود   اثرات متقابل سطح انرژي و سطح چربی بر عملکرد معنی    ).P>05/0(اك را داشت ضریب تبدیل خور
کیلوکالري بر کیلـوگرم انـرژي قابـل متابولیسـم موجـب       3100درصد روغن کلزا با  6و  3چربی، سطح چربی و سطح انرژي جیره بر عملکرد، استفاده از 

هـا    ترکیـب الشـه جوجـه       ).P>05/0(ها شد   ایش مقدار خوراك مصرفی، افزایش وزن روزانه، بهبود ضریب تبدیل خوراك و افزایش وزن نهایی جوجهافز
ـ     ).P>05/0(خون را افزایش داد HDL . جیره حاوي پیه گاوي غلظت )P <05/0(قرار نگرفت و سطح انرژي تحت تأثیر منبع چربی و سطوح آنها  ره جی

در اثـرات متقابـل       ).P>05/0(ها شـد   خون جوجه LDLو HDLکیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم موجب کاهش غلظت کلسترول،  3100با 
در اثـرات متقابـل نـوع چربـی و سـطح انـرژي،           ).P>05/0(خون شد  HDLدرصد پیه گاوي موجب افزایش غلظت  6نوع چربی و سطح آن، استفاده از 

هـا شـد     خـون جوجـه   HDLکیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم موجب افزایش سـطوح کلسـترول و    2900ستفاده از پیه گاوي با جیره حاوي ا
)05/0<P.(     دار   یکیلوکالري انرژي قابل متابولیسم موجب کاهش معن 3100درصد روغن کلزا و  6در اثرات متقابل سطح چربی و سطح انرژي، استفاده از

 3100درصد روغن کلزا بـا   6در اثرات متقابل نوع چربی، سطح چربی و سطح انرژي، استفاده از     ).P>05/0(ها شد  خون جوجه LDLو HDLکلسترول، 
هاي       جوجه طور کلی در  به     ).P>05/0(ها شد  خون جوجه LDLو  HDLکیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم موجب کاهش غلظت کلسترول، 

هـاي    درصد روغن کلزا نتایج بهتري در خصوص عملکرد و فراسنجه 6کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم و تا  3100گوشتی استفاده از جیره با 
 درصدي آن اثرات سوئی در این موارد دارد.   6ها دارد ولی استفاده از پیه گاوي به خصوص سطح   خونی جوجه

  
  جوجه گوشتی، روغن کلزا، عملکرد. پیه گاوي، انرژي،  :ي کلیديها واژه
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هـاي گوشـتی    ها از منابع مهم مورد استفاده در جیره جوجـه   چربی
                                                             

  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ،علوم دامی ، گروهکارشناسی ارشددانشجوي  - 1
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ،علوم دامیگروه دانشیار  - 2

   ) :anobakht20@yahoo.comEmail              نویسنده مسئول: -(*
DOI: 10.22067/ijasr.v4i1.58421 

شوند. استفاده از چربی در جیـره طیـور دالیـل متعـددي       محسوب می
هاي محلول در چربـی و اسـیدهاي چـرب     دارد. تأمین انرژي، ویتامین

هاي طیور، خوشخوراك نمودن و کـاهش    سازي فرآورده  ضروري، غنی
ترین دالیل افـزودن چربـی بـه جیـره طیـور       گرد و غبار جیره از مهم

تـوان بـه     از منابع چربـی مـورد اسـتفاده در جیـره طیـور مـی       باشد  می
ها نظیر اسیدهاي چـرب    هاي اشباع، غیر اشباع و ضایعات روغن چربی

اع در مقایسه با منـابع غیـر اشـباع آن    هاي اشب ). چربی11اشاره کرد (
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داراي قابلیت هضم کمتري بوده و انرژي حاصله نیز کمتـر اسـت، در   
هاي غیر اشباع به راحتـی    حالی که ثبات بیشتري داشته و مانند چربی

). با توجه بـه اهمیـت اسـتفاده از چربـی در جیـره      1شوند (  اکسید نمی
بـا اسـتفاده از منـابع چربـی      طیور، تحقیقات قابل توجهی نیز در رابطه

صورت گرفته که داراي نتایج گوناگونی بوده است. بر اساس گزارشـی  
داري بـر    درصدي روغـن کلـزا، اثـرات معنـی     4و  2استفاده از سطوح 

درصـدي از   4هاي گوشتی نداشته است، لیکن استفاده   عملکرد جوجه
سویا،  ). افزودن روغن10ها شد (  آن موجب کاهش درصد الشه جوجه

هـاي گوشـتی نتـایج متفـاوتی      چربی طیور و پیه گاوي بر جیره جوجه
داشته است. بـه طـوري کـه مقـادیر افـزایش وزن روزانـه و خـوراك        

هاي دیگـر   هاي دریافت کننده پیه گاوي بیشتر از گروه مصرفی جوجه
بود در حالی که بهترین ضریب تبدیل خوراك با استفاده از چربی طیور 

درصـد روغـن    4و  2). در آزمایشی که بـا اسـتفاده از   6به دست آمد (
هـاي گوشـتی انجـام      درصد پیه گـاوي در جوجـه   4و  2آفتابگردان و 

گرفت، مشخص گردید که سطح و نوع چربـی مـورد اسـتفاده اثـرات     
داري بر عملکرد رشد، خوراك مصرفی و ضـریب تبـدیل غـذایی      معنی
هاي استفاده کننده از پیـه    روزگی جوجه 49ها نداشتند، لیکن در   جوجه

هـاي دریافـت کننـده      گاوي، چربی شکمی بیشتري داشته و در جوجه
). 4روغن آفتابگردان، میزان کلسترول سرم خون و گوشت کمتر بـود ( 

در صورتی که در جریان آزمایش مشابهی که باز با اسـتفاده از روغـن   
بر خـالف  هاي گوشتی انجام گرفت،  آفتابگردان و پیه گاوي در جوجه

هـاي اسـتفاده کننـده از روغـن آفتـابگردان وزن        گزارش قبلی، جوجه
بیشتري داشتند و استفاده از پیه گاوي باعث باال رفتن ضریب تبـدیل  

خصـوص  ). بر اساس گزارش دیگـري کـه در   2ها شد (  خوراك جوجه
اشباع و غیر اشـباع شـامل (پیـه گـاوي،       ارزیابی افزودن منابع مختلف

روغــن ســویا و روغــن کلــزا) بــه جیــره دوره پایــانی  روغــن زیتــون،
هاي گوشتی انجام گردید، مشخص شد که متوسط افزایش وزن   جوجه

هاي دریافت کننده پیه گاوي کمتـر از    روزانه و خوراك مصرفی جوجه
منابع چربی دیگر بود. درصد چربی شکمی نیز در تیمارهـاي دریافـت   

هاي آزمایشی بـود.   ز سایر گروهکننده پیه گاوي و روغن زیتون بیشتر ا
هـاي اسـتفاده کننـده از      گلیسـرید خـون جوجـه     همچنین سطح تـري 

هاي سویا و کلزا کمتر از گروه دریافت کننـده پیـه گـاوي بـود.       روغن
هـاي   هاي که جیره آنهـا حـاوي روغـن     خون در جوجه HDLغلظت 

  ).7سویا و کلزا بود، کمتر از گروه داراي پیه گاوي بود (
ها سـطح انـرژي جیـره      جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر عملکرداز 
ها مقدار خوراك مصرفی خـود را بـا     باشد. از آنجایی که جوجه  آنها می

کنند، لـذا تـأمین سـطح انـرژي       توجه به سطح انرژي جیره تنظیم می
). در 11ها داشته باشد (  تواند نقش اساسی در عملکرد جوجه  مناسب می

یخته گوشتی آرین استفاده از سطوح مختلف انرژي قابل هاي آم  جوجه
ها داشته است. به طوري   داري بر عملکرد جوجه  متابولیسم اثرات معنی

که با افزودن به تراکم انرژي، افزایش وزن و ضـریب تبـدیل خـوراك    
هاي   ها بهبود یافت در صورتی که چربی محوطه بطنی در جوجه  جوجه

کم انرژي نسبت به آنهایی که جیره پر انرژي  هاي  دریافت کننده جیره

). بـر اسـاس آزمایشـی کـه در     17دریافت کرده بودند، کاهش یافـت ( 
هـاي    دان جوجـه   خصوص تعیین سطح مناسب انرژي در جیـره پـیش  

گوشتی انجام گرفت، مشخص گردید که رقیق نمودن انرژي جیره تـا  
اثرات سـوئی بـر    کیلوکالري بر کیلوگرم در این دوره از پرورش 2900

ها نداشت ولی کاهش به سطح کمتر از آن اثرات منفـی    عملکرد جوجه
). در آزمایشی که با استفاده از سـه سـطح   5ها دارد (  بر عملکرد جوجه

ــل متابولیســم در هــر   3300و  3000، 2700( ــرژي قاب ــالري ان کیلوک
هـاي خـونی     کیلوگرم از خوراك) بر عملکرد، صفات الشه و فراسـنجه 

هاي گوشتی انجام گرفت، گزارش شـد کـه بـا افـزایش سـطح        جهجو
ها، مقدار خوراك مصرفی کاهش ولی افزایش وزن روزانـه   انرژي جیره

خـون کـاهش    VLDLو ضریب تبدیل خوراك بهبود یافت و غلظت 
درصدي از پیه گاوي و روغن سویا  4و  2). افزودن سطوح 16یابد (  می

تی موجب گردید که میزان مصرف هاي گوش  به جیره کم انرژي جوجه
پروتئین و انرژي جیـره حـاوي روغـن سـویا افـزایش یافتـه و سـطح        

ها به نسبت گروه شاهد و گروه حاوي پیـه    کلسترول ران وسینه جوجه
). در صورتی که افزودن به سطح انـرژي جیـره   12گاوي کاهش یابد (
و روغـن  درصدي از چربی طیور، پیه گاوي  8و  4با استفاده از سطوح 

هـاي   داري بر عملکـرد و پارامترهـاي خـونی جوجـه     سویا اثرات معنی
اي کـه در خصـوص جـایگزینی      ). در مقایسه13گوشتی نداشته است (

ها بـا یـک چربـی تجـاري ارزان قیمـت بـا         روغن سویاي جیره جوجه
هاي با انرژي پایین و معمـول صـورت گرفـت،      افزودن آنزیم در جیره

مصرفی تحت تأثیر انرژي جیـره، نـوع چربـی    گزارش شد که خوراك 
استفاده شده و نیز آنزیم قرار نگرفت ولـی افـزودن چربـی تجـاري در     
جیره داراي انرژي کمتر اثرات مثبـت ولـیکن در جیـره داراي انـرژي     
معمول اثرات منفی بر افزایش وزن روزانـه و ضـریب تبـدیل خـوراك     

  ).1داشت (
هاي گوشـتی    ها در جیره جوجه  توجه به اهمیت استفاده از چربی با

هاي محـدودي   و نیز منابع مختلف چربی در دسترس و اینکه پژوهش
هاي مختلف با سطوح مختلف انـرژي در   در خصوص استفاده از چربی

هاي گوشتی صورت گرفته است، لـذا آزمـایش حاضـر در      جیره جوجه
  همین راستا طراحی و اجرا گردید.

 
  ها مواد و روش

آزمـایش بـا   طراحی و اجرا گردید.  1392در پاییز سال آزمایش حاضر 
 با آرایش فاکتوریـل  308قطعه جوجه گوشتی سویه تجاري راس  432

شامل دو نوع چربی (پیه گاوي و روغن کلزا)، دو سطح چربـی   2×2×2
 3100و  2900درصــد) و دو ســطح انــرژي قابــل متابولیســم ( 6و  3(

قطعـه جوجـه    12تکـرار و   4ار، تیم 8کیلوکالري بر کیلوگرم جیره)، با 
هـا در دو دوره آزمایشـی رشـد      روزگی جوجه 42تا  11گوشتی از سن 

 روزگـی) در قالـب طـرح کـامال     42تا  25روزگی) و پایانی ( 24تا  11(
  تصادفی انجام گردید. 
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  کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم کیلوکالري بر 2900روزگی) با  24تا  11هاي گوشتی ( هاي غذایی دوره رشد جوجه  جیره - 1جدول 

Table 1- Diets in growing period of broilers (11-24 days) with 2900 kcal kg-1 metabolizable energy  
  درصد پیه گاوي  3

3% Tallow 
  درصد پیه گاوي 6

6% Tallow 
  درصد روغن کلزا 3

3% Canola oil  
  درصد روغن کلزا 6

6% Canola oil 
  )درصد( خوراکی هماد

Feed ingredients (%) 
  ذرت 44.43 54.13 47.49 56.68

Corn 
  )CP 42%( سویا  کنجاله 37.39 35.28 37.16 35.16

Soybean meal (42% CP) 
  چربی 6.00 3.00 6.00 3.00

Fat 
  اینرت (ماسه) 7.52 1.90 5.68 1.47

Inert (sand) 
  صدف  هپوست 0.17 0.21 0.18 0.21

Oysters shells  
  پودر استخوان 2.17 2.14 2.17 2.14

Bone meal 
  نمک طعام 0.41 0.40 0.41 0.40

Salt 
  1مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25

Mineral premix1 

  2مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25
Viamin premix2 

  متیونین -دي ال 0.30 0.29 0.30 0.29
DL- Methionine 

  لیزین هیدروکلراید -ال 0.11 0.15 0.11 0.15
L-lysine hydrochloride 

  ها (درصد) ترکیبات شیمیایی محاسبه شده جیره   
Calculated composition of diets (%) 

2900 2900 2900 2900  
  انرژي قابل متابولیسم 
  (کیلوکالري بر کیلوگرم)
ME (kcal kg-1) 

   پروتئین خام 19.80 19.80 19.80 19.80
Crude protein  

  کلسیم  0.83 0.83 0.83 0.83
Calcium 

  قابل دسترس  فسفر 0.42 0.42 0.42 0.42
Available phosphorous 

  سدیم  0.18 0.18 0.18 0.18
Sodium 

  لیزین 1.14 1.14 1.14 1.14
Lysine 

  متیونین  0.38 0.38 0.38 0.38
Methionine  

  ن یمتیونین+ سیست 0.88 0.88 0.88 0.88
Methionine+Cystine 

  ترئونین 0.80 0.80 0.80  0.80
Threonine 

گرم، روي  میلی 100درصد)،  49/32گرم، منگنز، (اکسید منگنز آبدار با منگنز  میلی 50درصد)،  09/20مکمل معدنی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: آهن، (سولفات آهن آبدار با آهن  1
درصد  56/45گرم، سلنیم (سلینات سدیم با  میلی 1درصد ید)،  58(نمک پتاسیمی با  گرم، ید میلی 10مس (سولفات مس آبدار)،  گرم، میلی 100درصد)،  35/80(اکسید روي با روي 

    .گرم میلی 2/0سلنیم)، 
گرم،  میلی 18رم، ویتامین ئی (توکوفرول استات)، گ میلی 05/0(کوله کلسیفرول)،  3گرم، ویتامین د میلی 7/2مکمل ویتامینی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: ویتامین آ (رتینول)،  2

 30گرم، نیاسین،  میلی 015/0گرم، سیانوکوباالمین،  میلی 3گرم، پریدوکسین،  میلی 10گرم، اسید پانتوتنیک،  میلی 6/6گرم، ریبوفالوین،  میلی 8/1 ،گرم، تیامین  میلی 2، 3ویتامین کا
  گرم.  میلی 100اکسیدان،   گرم، آنتی میلی 250کلراید،   گرم، کولین میلی 1ک، گرم، اسید فولی میلی 1/0گرم، بیوتین،  میلی

1 Mineral premix per kg diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn (ZnO, 
80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 
2 Vitamin premix per kg diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E (tocopheryl 
acetate), 18 mg; vitamin K3, 2 mg; thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg;  
cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 mg; Antioxidant 100 mg. 
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  کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم 3100روزگی) با  24تا  11هاي گوشتی ( هاي غذایی در دوره رشد جوجه  جیره - 2جدول 
Table 2- Diets in growing period of broilers (11-24 days) with 3100 kcal kg-1 metabolizable energy  

  درصد پیه گاوي  3
3% Tallow 

  گاويدرصد پیه  6
6% Tallow 

  درصد روغن کلزا 3
3% Canola oil   

  درصد روغن کلزا 6
6% Canola oil 

  )درصدخوراکی ( هماد
Feed ingredients (%) 

  ذرت 47.24 57.54 48.25 58.24
Corn 

  )CP 42%( سویا  کنجاله 41.34 35.47 41.13 34.76
Soybean meal (42% CP) 

  چربی 6.00 3.00 6.00 3.00
Fat 

  اینرت (ماسه) 1.82 0.00  1.03 0.00
Inert (sand) 

  صدف  هپوست 0.15 0.13 0.15 0.12
Oysters shell 

  پودر استخوان 2.33 2.44 2.33 2.45
Bone meal 

  نمک طعام  0.39 0.40 039. 0.40
Salt 

  1مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25  0.25

Mineral premix1 

  2مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25
Viamin premix2 

  متیونین -دي ال  0.23 0.30 0.22 0.32
DL- Methionine 

  لیزین هیدروکلراید -ال 0.00 0.23 0.00 0.21
L-lysine hydrochloride 

  ها (درصد) ترکیبات شیمیایی محاسبه شده جیره   
Calculated composition of diets (%) 

3100 3100 3100 3100 
  انرژي قابل متابولیسم

  وکالري بر کیلوگرم)(کیل
ME (kcal kg-1) 

  پروتئین خام 21.65 21.65 21.65 21.65
Crude protein 

  کلسیم 0.88 0.88 0.88 0.88
Calcium 

  قابل دسترس فسفر 0.45 0.45 0.45 0.45
Available phosphorous 

  سدیم 0.18 0.18 0.18 0.18
Sodium 

  لیزین 1.22 1.22 1.22 1.22
Lysine 

  متیونین 0.42 0.42 0.42 0.42
Methionine  

  نیمتیونین+سیست 0.94 0.94 0.94 0.94
Methionine+Cystine 

  ترئونین 0.83 0.83 0.83 0.83
Threonine 

گرم،  میلی 100درصد)،  49/32نز گرم، منگنز، (اکسید منگنز آبدار با منگ میلی 50درصد)،  09/20مکمل معدنی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: آهن، (سولفات آهن آبدار با آهن  1
 56/45گرم، سلنیم (سلینات سدیم با  میلی 1درصد ید)،  58گرم، ید (نمک پتاسیمی با  میلی 10گرم، مس (سولفات مس آبدار)،  میلی 100درصد)،  35/80روي (اکسید روي با روي 

    .گرم میلی 2/0درصد سلنیم)، 
 18گرم، ویتامین ئی (توکوفرول استات)،  میلی 05/0(کوله کلسیفرول)،  3گرم، ویتامین د میلی 7/2اوي: ویتامین آ (رتینول)، مکمل ویتامینی براي هر کیلوگرم از جیره ح 2

گرم،  میلی 015/0وباالمین، گرم، سیانوک میلی 3گرم، پریدوکسین،  میلی 10گرم، اسید پانتوتنیک،  میلی 6/6گرم، ریبوفالوین،  میلی 8/1 ،گرم، تیامین  میلی 2، 3گرم، ویتامین کا میلی
  گرم.  میلی 100اکسیدان،   گرم، آنتی میلی 250کلراید،   گرم، کولین میلی 1گرم، اسید فولیک،  میلی 1/0گرم، بیوتین،  میلی 30نیاسین، 

1 Mineral premix per kg diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn 
(ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 
2 Vitamin premix per kg diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E (tocopheryl 
acetate), 18 mg; vitamin K3, 2 mg; thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg; 
cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 mg; Antioxidant 100 
mg. 
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  کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم 2900روزگی) با  42تا  25هاي گوشتی ( هاي غذایی دوره پایانی جوجه  جیره - 3جدول 
Table 3- Diets in finishing period of broilers (25-42 days) with 2900 kcal kg-1 metabolizable energy  

  درصد پیه گاوي  3
3% Tallow 

  ه گاويدرصد پی 6
6% Tallow 

  درصد روغن کلزا 3
3% Canola oil  

  درصد روغن کلزا 6
6% Canola oil 

  )درصدخوراکی ( هماد
Feed ingredients (%) 

  ذرت 49.91 59.59 46.99 59.12
Corn 

  )CP 42%(سویا   کنجاله 34.35 32.34 34.13 32.22
Soybean meal (42% CP) 

  چربی  6.00 3.00 6.00 3.00
Fat 

  اینرت (ماسه) 7.47 2.81  6.62 2.39
Inert (sand) 

  صدف  هپوست 0.07 0.11 0.07 0.11
Oysters shell  

  پودر استخوان 2.14 2.10 2.13 2.10
Bone meal 

  نمک طعام  0.37 0.37 0.37 0.37
Salt 

  1مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25  0.25

Mineral premix1 

  2مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25
Viamin premix2 

  متیونین -دي ال  0.19 0.18 0.19 0.19
DL- Methionine 

  ها (درصد) ترکیبات شیمیایی محاسبه شده جیره   
Calculated composition of diets (%) 

2900 2900 2900 2900 
  انرژي قابل متابولیسم 
  (کیلوکالري بر کیلوگرم)
ME (kcal kg-1) 

   ئین خامپروت 18.58 18.58 18.58 18.58
Crude protein  

  کلسیم  0.77 0.77 0.77 0.77
Calcium 

  قابل دسترس  فسفر 0.40 0.40 0.40 0.40
Available phosphorous 

  سدیم  0.17 0.17 0.17 0.17
Sodium 

  لیزین 0.98 0.98 0.98 0.98
Lysine 

  متیونین  0.35 0.35 0.35 0.35
Methionine 

  ن ین + سیستمتیونی 0.75 0.75 0.75 0.75
Methionine+Cystine 

  ترئونین  0.71 0.71 0.71 0.71
Threonine 

 100درصد)،  49/32گرم، منگنز، (اکسید منگنز آبدار با منگنز  میلی 50درصد)،  09/20مکمل معدنی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: آهن، (سولفات آهن آبدار با آهن  1
گرم، سلنیم (سلینات  میلی 1درصد ید)،  58گرم، ید (نمک پتاسیمی با  میلی 10گرم، مس (سولفات مس آبدار)،  میلی 100درصد)،  35/80گرم، روي (اکسید روي با روي  میلی

    .گرم میلی 2/0درصد سلنیم)،  56/45سدیم با 
 18گرم، ویتامین ئی (توکوفرول استات)،  میلی 05/0له کلسیفرول)، (کو 3گرم، ویتامین د میلی 7/2مکمل ویتامینی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: ویتامین آ (رتینول)،  2

 015/0گرم، سیانوکوباالمین،  میلی 3گرم، پریدوکسین،  میلی 10گرم، اسید پانتوتنیک،  میلی 6/6گرم، ریبوفالوین،  میلی 8/1 ،گرم، تیامین  میلی 2، 3گرم، ویتامین کا میلی
  گرم.  میلی 100اکسیدان،   گرم، آنتی میلی 250کلراید،   گرم، کولین میلی 1گرم، اسید فولیک،  میلی 1/0، گرم، بیوتین میلی 30گرم، نیاسین،  میلی

1 Mineral premix per kg diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn 
(ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 
2 Vitamin premix per kg diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E 
(tocopheryl acetate), 18 mg; vitamin K3, 2 mg; thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; 
pyridoxine, 3 mg; cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 
mg; Antioxidant 100 mg.  
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  کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم 3100روزگی) با  42تا  25هاي گوشتی ( هاي غذایی در دوره پایانی جوجه  جیره - 4جدول 
Table 4- Diets in finishing period of broilers (25-42 days) with 3100 kcal kg-1 metabolizable energy  

  درصد پیه گاوي  3
3% Tallow 

  پیه گاوي درصد 6
6% Tallow 

  درصد روغن کلزا 3
3% Canola oil   

  درصد روغن کلزا 6
6% Canola oil 

  )درصدخوراکی ( هماد
Feed ingredients (%) 

  ذرت 51.27 57.03 52.31 56.83
Corn 

  )CP 42%( سویا  کنجاله 37.47 36.63 37.25 36.76
Soybean meal (42% CP) 

  چربی  6.00 3.00 6.00 3.00
Fat 

  اینرت (ماسه) 1.91 0.00  1.09 0.00
Inert (sand) 

  صدف  هپوست 0.22 0.24 0.23 0.24
Oysters shell  

  پودر استخوان 2.06 2.05 2.06 2.05
Bone meal 

  نمک طعام  0.37 0.37 0.37 0.37
Salt 

  *مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25  0.25

Mineral premix 
  **مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25

Vitamin premix 
  متیونین -دي ال  0.19 0.18 0.19 0.19

DL- Methionine 
  ها (درصد) ترکیبات شیمیایی محاسبه شده جیره    

Calculated composition of diets (%) 

3100  3100  3100  3100  
  انرژي قابل متابولیسم 
  (کیلوکالري بر کیلوگرم)
ME (kcal kg-1) 

   پروتئین خام 20.34 20.34 20.34 20.34
Crude protein  

  کلسیم  0.82 0.82 0.82 0.82
Calcium 

  قابل دسترس  فسفر 0.41 0.41 0.41 0.41
Available phosphorous 

  سدیم  0.17 0.17 0.17 0.17
Sodium 

  لیزین) 1.20 1.20 1.20 1.20
Lysine 

  متیونین  0.38 0.38 0.38 0.38
Methionine  

  ن یمتیونین + سیست 0.83 0.83 0.83 0.83
Methionine+Cystine 

  ترئونین  0.79 0.79 0.79 0.79
Threonine 

 100درصد)،  49/32گرم، منگنز، (اکسید منگنز آبدار با منگنز  میلی 50درصد)،  09/20مکمل معدنی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: آهن، (سولفات آهن آبدار با آهن  1
گرم، سلنیم (سلینات  میلی 1درصد ید)،  58گرم، ید (نمک پتاسیمی با  میلی 10گرم، مس (سولفات مس آبدار)،  میلی 100درصد)،  35/80روي  گرم، روي (اکسید روي با میلی

    .گرم میلی 2/0درصد سلنیم)،  56/45سدیم با 
 18گرم، ویتامین ئی (توکوفرول استات)،  میلی 05/0(کوله کلسیفرول)،  3دگرم، ویتامین  میلی 7/2مکمل ویتامینی براي هر کیلوگرم از جیره حاوي: ویتامین آ (رتینول)،  2

 015/0گرم، سیانوکوباالمین،  میلی 3گرم، پریدوکسین،  میلی 10گرم، اسید پانتوتنیک،  میلی 6/6گرم، ریبوفالوین،  میلی 8/1 ،گرم، تیامین  میلی 2، 3گرم، ویتامین کا میلی
  گرم.  میلی 100اکسیدان،   گرم، آنتی میلی 250کلراید،   گرم، کولین میلی 1گرم، اسید فولیک،  میلی 1/0بیوتین، گرم،  میلی 30گرم، نیاسین،  میلی

1 Mineral premix per kg diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn 
(ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 
2 Vitamin premix per kg diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E 
(tocopheryl acetate), 18 mg; vitamin K3, 2 mg; thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; 
pyridoxine, 3 mg; cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 
mg; Antioxidant 100 mg. 

  
کاتـالوگ سـویه   هاي   روزگی بر اساس توصیه 10ها تا سن   جوجه

پــرورش و بــا یــک جیـره یکســان تغذیــه شــدند.   308 تجـاري راس 
هاي مواد مغذي توصـیه شـده در    هاي غذایی بر اساس نیازمندي جیره

افـزاري    نـرم   بـا اسـتفاده از برنامـه   و  308کاتالوگ سویه تجاري راس 
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UFFDA1 .تعیین ترکیـب مـواد مغـذي اقـالم     براي  تنظیم گردیدند
) مخصـوص  NRC )1994از جـداول  هـا    غذایی به کار رفته در جیره

  ).4تا  1هاي گوشتی استفاده شد (جداول  جوجه
برنامه نوردهی سالن در سه روز اول بـه صـورت پیوسـته و از روز    

ساعت تـاریکی بـود. دمـاي     1ساعت روشنایی و  23چهارم به صورت 
درجه بوده و از هفته اول به بعد به ازاي هر هفته  34سالن در روز اول 

درجـه   20، بـه  6گـراد کـاهش پیـدا کـرد و در هفتـه       درجه سانتی 2
گراد کاهش یافته و تا آخر دوره در ایـن درجـه حـرارت تنظـیم      سانتی

تـا   50درصد رطوبت سالن در روزهاي اول پرورش در محدوده گردید. 
درصد  75تا  65هفتگی به  3و در درصد بود، که به تدریج افزایش  60

رسید که تا پایان دوره در این محدوده نگهـداري شـد. تهویـه سـالن     
توسط دو دستگاه هواکش که در ضلع جنوبی سالن نصب شده بودنـد،  

مجاري ورودي هوا بـه تعـداد دو عـدد در دیوارهـاي      گرفت. انجام می
بیـه شـده   شرقی و غربی سالن قرار داشته و در جلوشان کـولر آبـی تع  

نمودنـد. تـوزین خـوراك      بودند رطوبت و سـرماي الزم را تـأمین مـی   
ها صـورت گرفتـه و بـا در نظـر      ها در پایان دوره مصرفی و وزن جوجه

هـاي   گرفتن تلفات و تعیین روزمـرغ، ضـریب تبـدیل غـذایی در دوره    
آغازین، رشد و کل دوره محاسبه گردید. درصد ماندگاري با توجـه بـه   

عیـین و بـا مشـخص گردیـدن وزن نهـایی واحـدهاي       درصد تلفـات ت 
 محاسـبه گردیـد   1شـماره   لهمعادآزمایشی شاخص تولید با استفاده از 

)11(.  
میانگین وزن زنده به گرم) ×شاخص تولید= {(درصد ماندگاري

  )1(                     10طول دوره پرورش)}/×/(ضریب تبدیل غذایی
قطعـه   2روزگی از هر تکرار  42به منظور تشریح الشه، در پایان  

تر   شان به وزن میانگین گله نزدیکوزنجوجه (یکی نر و یکی ماده) که 
ساعت گرسـنگی دادن کشـتار و در آن درصـد     9بود، انتخاب و بعد از 

الشه نسبت به وزن زنده و درصد اجزاي الشه شـامل: چربـی بطنـی،    
بـه منظـور    سنگدان، کبد، سینه و ران نسبت به الشه محاسبه گردید.

ها در پایـان دوره آزمـایش در     گیري سطح لیپیدهاي خون جوجه  اندازه
قطعه جوجه (یکی نر و یکـی مـاده)    2روزگی از هر واحد آزمایشی  42

گیري از ورید بال آنهـا    ساعت گرسنگی دادن، خون 9انتخاب و بعد از 
گلیسـرید،     ها شـامل تـري   به عمل آمده و سطح لیپیدهاي خون نمونه

ــترول،  ــت   VLDLو  HDL، LDLکلس ــتفاده از کی ــا اس ــاي  ب ه
تشخیصی شرکت پارس آزمـون و بـه روش اسـپکتوفتومتري تعیـین     

  ).9شدند (
افـزار    هاي حاصـل بـا اسـتفاده از نـرم     تجزیه و تحلیل آماري داده

میــانگین   انجــام گرفــت. مقایســه) 14( )12/9(نســخه  SASآمـاري  
اي دانکن و در  ه از آزمون چند دامنهتیمارها براي اثرات اصلی با استفاد

                                                             
1- User friendly feed formulation done again  

 درصد و براي آزمون اثرات متقابـل از آزمـون تـوکی    5احتمال  سطح
  انجام شد.   )15(

مدل آماري طـرح بـراي تجزیـه واریـانس آزمـایش بـه صـورت        
  باشد. می زیرصورت فاکتوریل به 

)2(  yijkl = µ + Ai +Bj + Ck + (AB)ij + (AC)ik + (BC)ik + 
(ABC) ijl + εijkl  

اُمـین سـطح    jاُمین مشاهده مربوط به  yijlk ، kاین معادلهکه در 
 C ،(AB)ijاُمین سطح فـاکتور  l ، وAاُمین سطح فاکتور  B ،i فاکتور

 C  ،(BC)ijو Aاثر متقابل عامـل   B  ،(AC)ijو Aاثر متقابل عامل 
 A ،Bاثر متقابل هر سه عامل   B  ، (ABC)ijlو Cاثر متقابل عامل 

  باشند. می 2αخطاي آزمایشی با میانگین صفر و واریانس εijlk و C و
  
  نتایج

اثرات استفاده از انواع چربی و انـرژي قابـل متابولیسـم جیـره بـر      
ارایه شـده اسـت. اسـتفاده از     5هاي گوشتی در جدول  عملکرد جوجه

داري بــر عملکــرد   انـواع چربــی و ســطح انــرژي جیـره اثــرات معنــی  
استفاده از روغن کلزا در مقایسه  ).P>05/0( هاي گوشتی داشت جوجه

با پیه گاوي موجب کاهش مقدار خوراك مصرفی، بهبود ضریب تبدیل 
 ).P>05/0(غذایی، افزایش وزن نهایی و نیز افزایش شاخص تولید شد 

داري بـر    هاي مورد استفاده اثرات معنی درصدي از چربی 6و  3سطوح 
هـا بـا    ن عملکـرد جوجـه  لـیک  )P <05/0(هـا نداشـت     عملکرد جوجه

هاي داراي انرژي قابل متابولیسم متفاوت تغییر یافت بـه طـوري    جیره
که استفاده از جیره با سطح انرژي باال در مقایسه بـا جیـره بـا سـطح     
انرژي پایین، بدون تغییر در مقدار خوراك مصـرفی، موجـب افـزایش    

ذایی شـد  وزن روزانه بیشتر و وزن نهایی باال و بهبود ضریب تبدیل غـ 
)05/0<P.(      در اثرات متقابل نوع چربـی و سـطح آن، اسـتفاده از پیـه

درصـدي آن، ضـریب تبـدیل غـذایی را      6گاوي و به خصوص سطح 
چنین اثري در رابطه با نوع چربی و سـطح   این ).P>05/0(افزایش داد 

انرژي جیره نیز مشاهده شد که در آن استفاده از پیه گاوي بـا انـرژي   
کیلوکالري بـر کیلـوگرم جیـره) موجـب      2900سم پایین (قابل متابولی

سـطح   اثـرات متقابـل   ).P>05/0(افزایش ضریب تبدیل غـذایی شـد   
 <05/0(دار نبـود    ها معنی  و سطح انرژي جیره بر عملکرد جوجه چربی

P(   در بررسی اثرات متقابل سه جانبه موجود بین منبع چربـی، سـطح .
هترین عملکرد را با جیره داراي چربی و سطح انرژي جیره، جوجه ها ب

کیلوکـالري بـر    3100درصد روغن کلزا و انـرژي قابـل متابولیسـم     6
به طـوري کـه کمتـرین مقـدار خـوراك       ).P>05/0(کیلوگرم داشتند 

مصرفی، بیشترین مقدار وزن نهایی و بهترین ضریب تبـدیل خـوراك   
  در این گروه آزمایشی مشاهده گردید.  
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  1روزگی) 42تا  11هاي گوشتی ( هاي اشباع و غیر اشباع و سطح انرژي قابل متابولیسم جیره بر عملکرد جوجه بیاثرات چر - 5جدول 

Table 5- The effects of saturated and unsaturated fats and diet metabolizable energy on performance of broilers (11-42 
day)1  

  شاخص تولید
Production 

 index 

  زن نهایی (گرم)و
Final weight 

(g)  

  ضریب تبدیل خوراك
Feed conversion 

ratio  

  افزایش وزن (گرم/مرغ/روز)
Weight gain 

(g/hen/d)  

  خوراك مصرفی
  (گرم/مرغ/روز)

Feed intake 
(g/hen/d)  

  تیمارها
Treatments 

  منبع چربی          
Fat source  

248.40b 1987.00b 1.69a 57.19 96.54a 
  ي پیه گاو

Tallow  
268.25a 

  2028.08a 1.57b 58.73 92.05b 
  روغن کلزا 
Canola oil   

0.0259 0.2385 0.0012 0.1697 0.0263 P-value 
6.06 11.83 0.02 0.76 1.29 SEM 

         
  سطح چربی (درصد)
Fat level (%) 

263.30 2018.83 1.61 58.56 94.10 3 
253.05 1996.25 1.65 57.37 94.49 6 
0.2358 0.1958 0.2197 0.2810 0.8331 P-value 

         
  ها (کیلوکالري بر کیلوگرم) سطح انرژي جیره

Diets energy level (Kcal kg-1) 
250.41  1988.67b 1.67a 56.76b 94.68 2900 
266.24 2026.42a 1.59b 59.17a 93.92 3100 
0.0831 0.0384 0.0171 0.0388 0.6825 P-value 

  سطح چربی  × چربی منبع           
Fat level  × Fat source   

258.80 1995.17 1.64ab 58.07  95.03 
  پیه گاوي × درصد  3

Tallow × 3% 

238.00 1978.84 1.75a 56.33  98.06 
  پیه گاوي × درصد  6

Tallow × 6%  
264.41 2042.50 1.59b 59.06 93.18 

  روغن کلزا × درصد  3
Canola oil × 3% 

268.11 2013.67 1.56b 58.41 90.93 
  روغن کلزا × درصد  6

Canola oil × 6%  
0.2448 0.7136 0.0443 0.6167 0.1700 P-value 

8.56 16.73 0.03 1.07 1.84 SEM 

      
  منبع چربی  ×  سطح انرژي 

Energy level  ×  Fat source   
242.84 1966.00 1.73a 55.97  96.39 

  پیه گاوي ×  2900
Tallow × 2900 

253.87 2008.00  1.66ab 58.43 96.70 
  پیه گاوي ×  3100

Tallow × 3100  
257.90 2011.34 1.62ab 57.56 92.98 

  روغن کلزا ×  2900
Canola oil × 2900 

278.61 2044.84 1.52b 59.92 91.13 
  روغن کلزا ×  3100

Canola oil × 3100  
0.5762 0.8027 0.03 0.9621 0.5646 P-value 

      
  سطح چربی  × سطح انرژي 

Energy level   Fat  level ×   
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  5ادامه جدول 
Continuation of table 5 

257.44 2005.00 1.64  56.95  93.10 
2900   ×3 %  

3% × 2900 

269.77 2032.67  1.59 60.18 95.10 
3100   ×3 %  

3% × 3100  
243.39 1973.34 1.71 56.57 96.26 

2900   ×6 %  
6% × 2900 

262.71 2020.17 1.60 58.18 92.73 
3100   ×6 %  

6% × 3100  
0.6887 0.5551 0.3269 0.1518 0.4550 P-value 

سطح  انرژي   × سطح چربی ×  منبع چربی     
Fat source × Fat level × Energy level    

260.81 1996.67b 1.65b  57.95ab  95.54a 
  پیه% × 3×   2900

Tallow × 3% × 2900 

256.79 1993.67b  1.63b 58.19a 94.53ab 
  پیه% × 3×   3100

Tallow × 3% × 3100  
225.06 1935.34b 1.81a 53.99b 97.54a 

  پیه% × 6×   2900
Tallow × 6% × 2900 

250.95 2022.34a 1.69ab 58.67a 98.88a 
  پیه% × 6×   3100

Tallow × 6% × 3100  
254.07 2013.34a 1.63b 55.95b 90.67b 

  روغن کلزا% × 3×   2900
Canola oil × 3% × 2900 

282.75 2071.67a  1.55c 62.17a 95.68a 
  روغن کلزا% ×  3×   3100

Canola oil × 3% × 3100  
261.73 2009.34a 1.61b  59.16a 95.28a 

  روغن کلزا% ×  6×   2900
Canola oil × 6% × 2900 

274.48 2078.00a 1.50c 57.67ab 86.58c 
  روغن کلزا% × 6×   3100

Canola oil × 6% × 3100  
0.1995 0.0532 0.6019 0.0119 0.0407 P-value  
12.11 23.66  0.04 1.52 2.60 SEM 

  .(P<0.05)باشند  داري می با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی ستونهاي هر  میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

  
  صفات الشه

اثرات استفاده از انواع چربی و انـرژي قابـل متابولیسـم جیـره بـر      
ه شده است. استفاده از ئارا 6هاي گوشتی در جدول  صفات الشه جوجه

داري بـر صـفات الشـه      انواع چربی و سطح انرژي جیره اثـرات معنـی  
  .)P <05/0(هاي گوشتی نداشت  جوجه

 
  روزگی 42هاي گوشتی در سن  هاي اشباع و غیر اشباع و سطح انرژي قابل متابولیسم جیره بر صفات الشه (درصد) جوجه اثرات چربی - 6جدول 

Table 6- The effects of saturated and unsaturated fats and diet metabolizable energy level on carcass traits (%) of 
broilers (42 day)  

  ران
Thigh 

  سینه
Breast 

  کبد
Liver 

  سنگدان
Gizzard  

  چربی بطنی
Abdominal fat   

  الشه
Carcass   

  تیمارها
Treatments 

  منبع چربی            
Fat source  

25.30 33.80 3.10 2.59 3.27 67.44 
  پیه گاوي 
Tallow  

25.04 33.56 3.25 2.44 3.03 68.47 
  روغن کلزا 
Canola oil   

0.5613 0.7448 0.5147 0.7181 0.5105 0.2351 P-value 
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  6ادامه جدول 
Continuation of table 6 

0.30 0.57 0.16 0.09 0.25 0.59 SEM 

           
  سطح چربی (درصد)
Fat level (%) 

25.54 33.89 3.20 2.53 3.29 67.88 3 
24.80 33.47 3.15 2.40 3.00 68.02 6 
0.1023 0.6185 0.8397 0.3429 0.4231 0.8686 P-value 

           
  ها (کیلوکالري بر کیلوگرم) سطح انرژي جیره

Diets energy level (Kcal kg-1) 
25.13 33.61 3.26 2.45 3.09 67.45 2900 
25.21 33.75 3.10 2.48 3.20 68.46 3100 
0.8628 0.8650 0.4759 0.8112 0.7747 0.2466 P-value 

  سطح چربی  × منبع چربی              
Fat level  × Fat source   

25.89 33.64 3.15 2.54 3.52 67.05 
  پیه گاوي × درصد  3

Tallow × 3% 

24.71 33.97 3.05 2.44 3.01 68.83 
  پیه گاوي × درصد  6

Tallow × 6%  
25.19 34.14 3.26 2.52 3.07 68.72 

  روغن کلزا × درصد  3
Canola oil*3% 

24.90 32.98 3.26  2.36 2.99 68.22 
  روغن کلزا × درصد  6

Canola oil × 6%  
0.3146 0.3686 0.8397 0.8302 0.5609 0.4532 P-value 

0.43 0.81 0.24 0.13 0.36 084 SEM 

       
  منبع چربی  × سطح انرژي 

Energy level  ×  Fat source   
25.37 33.48 3.35 2.54 3.27 66.71 

  پیه گاوي ×  2900
Tallow × 2900 

25.23 34.13 2.84 2.44 3.27 68.17 
  پیه گاوي ×  3100

Tallow × 3100  
24.90 33.75 3.17 2.36 2.91 68.18 

  روغن کلزا ×  2900
Canola oil × 2900 

25.19 33.37 3.34 2.52 3.13 68.75 
  روغن کلزا ×  3100

Canola oil × 3100  
0.6333 0.5342 0.1614 0.3548 0.7677 0.6006 P-value 

       
  سطح چربی  × ح انرژي سط

× Energy level   Fat  level   
25.27 33.54 3.32 2.44 3.14 68.01 

2900   ×3 %  
3% × 2900 

25.81 34.23 3.09 2.63 3.45 67.76 
3100   ×3 %  

3% × 3100  
25.00 33.68 3.21 2.46 3.05 66.89 

2900   ×6 %  
6% × 2900 

24.61 33.27 3.10 2.34 2.95 69.16 
3100   ×6 %  

6% × 3100  
0.2934 0.5046 0.8124 0.2564 0.5793 0.1528 P-value 

       
سطح  انرژي   × سطح چربی ×  منبع چربی 

Fat source × Fat level × Energy level    
25.55 0.32.92 3.43 2.49 3.35 67.03 

  پیه% × 3×   2900
Tallow × 3% × 2900 



  1396پاییز  3، شماره 9نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد      350

  6ادامه جدول 
Continuation of table 6  

26.23 34.35 2.85 2.59 3.69 67.06 
  پیه% × 3×   3100

Tallow × 3% × 3100  
25.18 34.03 3.27 2.59 3.19 66.39 

  پیه% × 6×   2900
Tallow × 6% × 2900 

24.23 33.92 2.84 2.30 2.84 69.27 
  پیه% × 6×   3100

Tallow × 6% × 3100  
25.00 34.16 3.19 2.38 2.93 68.99 

  روغن کلزا% × 3×   2900
Canola oil × 3% × 2900 

25.39 34.12 3.32 2.66 3.21 68.26 
  روغن کلزا% ×  3×   3100

Canola oil × 3% × 3100  
24.81 33.23 3.16 2.34 2.91 67.40 

  روغن کلزا% ×  6×   2900
Canola oil × 6% × 2900 

24.98 32.62 3.36 2.38 2.06 69.05 
  کلزاروغن % × 6×   3100

Canola oil × 6% × 3100  
0.4223 0.7911 0.9222 0.7829 0.7059 0.8441 P-value  

0.60 1.15 0.33 0.19 0.51 1.19 SEM 
  

  لیپیدهاي خون
اثرات استفاده از انواع چربی و انـرژي قابـل متابولیسـم جیـره بـر      

ه شده اسـت.  ئارا 7هاي گوشتی در جدول  سطح لیپیدهاي خون جوجه
به  ).P>05/0(لظت لیپیدهاي خون را تحت تأثیر قرار داد نوع چربی غ

طوري که پیه گاوي در مقایسه با روغن کلزا موجب افـزایش غلظـت   
HDL داري   ها شد. هر چند سطح چربی جیره اثرات معنی  خون جوجه

لـیکن سـطح    )P <05/0(ها نداشـت    بر غلظت لیپیدهاي خون جوجه
به طوري کـه اسـتفاده    )P>05/0( انرژي جیره غلظت آنها را تغییر داد

غلظـت   کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم 3100از جیره با 
ــرات  خــون را کــاهش داد. LDLو  HDLکلســترول،  در بررســی اث

درصد پیـه گـاوي    6متقابل نوع چربی با سطح چربی جیره، استفاده از 
منبـع   ).P>05/0(هـا شـد     خون جوجـه  HDLغلظت موجب افزایش 

 )P>05/0(چربی و سطح انرژي نیز غلظت لیپیدهاي خون را تغییر داد 
کیلوکـالري بـر کیلـوگرم      2900به طوري که استفاده از پیه گاوي با 

در  HDL انرژي قابل متابولیسم، موجب افزایش غلظـت کلسـترول و  
ها شد. اثرات متقابل سطح چربی با سـطح انـرژي نیـز بـر       خون جوجه

 6به طوري کـه اسـتفاده از    )P>05/0(دار بود   یها معن  عملکرد جوجه
کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم  3100درصد روغن کلزا با

   ها در مجموع بیشترین اثرات کاهشی را بر غلظت تري  در جیره جوجه
هـا داشـت. اثـرات      خون جوجـه  LDLو  HDLگلیسرید، کلسترول، 

طح چربـی و سـطح انـرژي قابـل     متقابل سه جانبه بین منبع چربی، س
به طوري . )P>05/0(دار بود   متابولیسم بر غلظت لیپیدهاي خون معنی

کیلوکـالري بـر کیلـوگرم     2900درصد پیه گـاوي بـا    3که استفاده از 
انرژي قابل متابولیسم بیشترین اثرات افزایشی را بر غلظت کلسـترول،  

HDL  وLDL طح از پیه ها داشت، در حالی که همین س  خون جوجه
قابل متابولیسم، کمتـرین   کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي 3100گاوي با 

  ها داشت.    مقادیر از لیپیدهاي مزبور را در خون جوجه

 
 42هاي گوشتی در سن  وجهلیتر) ج گرم بر دسی هاي اشباع و غیر اشباع و سطح انرژي قابل متابولیسم جیره بر سطوح لیپیدهاي خون (میلی اثرات استفاده از چربی - 7جدول 

  1روزگی

Table 7- The effects of saturated and unsaturated fats and diet metabolizable energy level on blood biochemical parameters (mg dl-1) 
of broilers (42 day)1  

خیلی لیپوپروتئین با دانسیته 
  پایین

 VLDL 

لیپوپروتئین با دانسیته 
  پایین

 LDL 

لیپوپروتئین با دانسیته 
  باال

HDL  
  کلسترول

Cholesterol  
  گلیسرید  تري

Triglyceride  
  تیمارها
Treatments 

  منبع چربی          
Fat source  

4.05 55.09 76.57a 134.42 25.00  پیه گاوي  
Tallow  

3.85 57.91 70.52b 131.91 24.18  روغن کلزا  
Canola oil   
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  7ادامه جدول 
Continuation of table 7 

0.7429 0.4015 0.0046 0.3549 0.8220 P-value 
0.43 2.31 1.30 1.18 2.49 SEM 

  سطح چربی (درصد)         
Fat level (%) 

4.08 58.09 72.10 134.50 24.64 3 
3.82 54.91 74.98 31.84 24.53 6 

0.6769 0.3470 0.1362 0.3283 0.9760 P-value 

  (کیلوکالري بر کیلوگرم) ها سطح انرژي جیره        
Diets energy level (Kcal kg-1) 

4.09 65.45a 79.13a 146.89a 24.22 2900 
3.81 67.56b 67.96b 119.45b 24.94 3100 
0.43 0.0001 0.0001 0.0001 0.8387 P-value 

  سطح چربی  × منبع چربی            
Fat level  × Fat source   

3.85 59.16 72.41b 135.92 23.22 3  پیه گاوي × درصد  
Tallow × 3% 

4.25 51.03 80.69a 132.93 26.76  6  پیه گاوي × درصد  
Tallow × 6%  

4.30 57.02 71.76b  133.08 26.06 3  روغن کلزا × درصد  
Canola oil×3% 

3.39 58.81 69.28b 130.75 23.30 6  روغن کلزا × درصد  
Canola oil×6%  

0.2981 0.1493 0.0100 0.9021 0.3153 P-value 
0.61 3.27 1.84 2.63 3.52 SEM 

  منبع چربی  × سطح انرژي       
Energy level  ×  Fat source   

4.50 62.87 86.14 a 153.51a 27.28 2900  × پیه گاوي  
Tallow × 2900 

3.60 47.31 67.00c 115.34c 23.70 3100  × پیه گاوي  
Tallow × 3100  

3.68 68.81 72.12b 140.27b 21.17 2900  × روغن کلزا  
Canola oil × 2900 

4.02 47.81 68.92c 124.56c 27.20 3100  × روغن کلزا  
Canola oil × 3100  

0.302 0.4878 0.0005 0.0009 0.1520 P-value 

  سطح چربی  × سطح انرژي       
Energy level  × Fat  level   

4.82 72.01a 76.94b 153.76a 29.20a 2900   ×3 %  
3% × 2900 

3.34 44.16c 67.27c 115.23cd 20.09b 3100   ×3 %  
3% × 3100  

3.36 58.88b 81.32a 140.01b 19.25b 2900   ×6 %  
6% × 2900 

4.28 50.95b 68.65c 123.67c 19.82b 3100   ×6 %  
6% × 3100  

0.0653 0.0078 0.4254 0.0007 0.0130 P-value 

      
سطح  انرژي   × سطح چربی ×  منبع چربی 

Fat source× Fat level× Energy 
level    

4.74 69.87a 82.67a 157.27a 28.69 2900   ×3 × %پیه  
Tallow × 3% × 2900 

2.97 48.45c 62.22c 114.57c 17.75 3100   ×3 × %پیه  
Tallow × 3% × 3100  
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  7ادامه جدول 
Continuation of  table 7 

4.27 55.88b 89.60a 149.75a 25.86 2900   ×6 × %پیه  
Tallow × 6% × 2900 

4.23  46.17c 71.79b 116.12c 27.66 3100   ×6 × %پیه  
Tallow × 6% × 3100  

4.90 74.16a 71.20b 150.26a 29.70 2900   ×3 × %روغن کلزا  
Canola oil × 3% × 2900 

3.70 69.88a 72.32b 115.90c 22.43 3100   ×3 × %ن کلزاروغ  
Canola oil  * 3% * 3100  

2.45 61.88ab 73.04b 130.28b 22.64 2900   ×6  × %روغن کلزا  
Canola oil × 6% × 2900 

4.33 55.37b 65.52c 131.22b 31.97 3100   ×6 × %روغن کلزا  
Canola oil × 6% × 3100  

0.5839 0.0281 0.0446 0.0242 0.3397 P-value  
0.86 4.63 2.60 3.72 4.98 SEM 

  .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

  
  بحث

از جمله عوامل تأثیرگذار در غلظت انرژي و قابلیـت هضـم منـابع    
). اسـیدهاي  11باشـد (   و ترکیب اسیدهاي چرب آنها می چربی، مقادیر

اشـباع خـود، داراي قابلیـت     چرب اشباع در مقایسه با همتاهـاي غیـر  
هاي که در   زایی کمتري هستند، لذا چربی  هضم کمتر و پتانسیل انرژي

آنها مقادیر اسیدهاي چرب اشباع بیشتر است در مقایسه با منابع چربی 
زایـی کمتـري     کمتر و در نتیجه تـوان انـرژي   غیراشباع، قابلیت هضم

). پیه گاوي در مقایسه با روغن کلزا داراي مقـادیر بیشـتر از   11دارند (
اسیدهاي چرب اشباع بوده و به علـت قابلیـت هضـم کمتـر احتمـاالً      
انرژي کمتري نیز تولید کرده و با توجه به اینکه طیور مقـدار خـوراك   

رغم اینکه   لذا علیکنند،   تنظیم می مصرفی خود را با سطح انرژي جیره
قابل متابولیسم یکسانی  ها از لحاظ ظاهري داراي محتوي انرژي  جیره
اند، همین موضوع احتماالً موجب دریافـت انـرژي پـایین در ایـن       بوده
اسـتفاده از پیـه گـاوي در     شده و کارآیی را کـاهش داده اسـت.   گروه

زایش وزن، موجب افزایش مقدار مقایسه با روغن کلزا بدون تغییر در اف
خوراك مصرفی روزانه و باال رفتن ضریب تبدیل غذایی شده اسـت. از  
آنجا که افزایش وزن متناسب با خوراك مصرفی تغییر نیافتـه اسـت و   

 )4(ارتباط مثبتی بین افزایش وزن روزانه و وزن پایان دوره وجود دارد 
هـاي    وغن کلزا در جوجهلذا وزن نهایی نیز در مقایسه با جیره حاوي ر
هـاي    این نتیجه با گزارشدریافت کننده پیه گاوي کاهش یافته است. 

) مبنی بر افزایش مقدار خوراك مصـرفی  6قبلی موهمیت و همکاران (
هاي گوشتی با استفاده از پیه گاوي در مقایسه با روغـن سـویا و     جوجه

اده از پیـه  ) در خصوص اینکه استف2چربی طیور، احمدي و همکاران (
هـاي گوشـتی موجـب      گاوي در مقایسه با روغن آفتابگردان در جوجه

گـردد، مطابقـت دارد. آنهـا وجـود       افزایش ضریب تبدیل خوراك مـی 

اسیدهاي چرب اشباع بیشتر و قابلیت هضم کمتر پیه گاوي در مقایسه 
اند. در مقابـل،    ها را دلیل اصلی این کاهش عملکرد ذکر نموده  با روغن

 4و  2)، اسـتفاده از سـطوح   4اساس گزارش دورازمی و همکـاران (  بر
ــابگردان و پیــه گــاوي در   ــرات  49درصــدي از روغــن آفت روزگــی اث

داري بر عملکرد رشد، خوراك مصرفی و ضـریب تبـدیل غـذایی      معنی
هـاي آزمـایش حاضـر      هاي گوشتی نداشته است کـه بـا یافتـه     جوجه

توانـد طـول دوره آزمـایش و نیـز       مطابقت ندارد. دلیل این تفاوت مـی 
سطوح مورد استفاده از منابع چربی بـوده باشـد. اسـتفاده از جیـره پـر      

داري در   انرژي در مقایسه با جیره کم انرژي هر چند که تفـاوت معنـی  
ها را موجب نگردیده اسـت، لـیکن     مقدار خوراك مصرفی روزانه جوجه

ب تبـدیل خـوراك را   افزایش وزن و شاخص تولید را باال برده و ضـری 
کاهش داده است. انرژي از جمله مواد مغذي ضـروري در متابولیسـم،   

) و کمبـود  16گردد (  بهبود سطح سالمتی و کارآیی طیور محسوب می
تواند ضمن تهدید سالمتی، عملکرد را تحـت تـأثیر قـرار دهـد       آن می

ها در آزمایش حاضر نیـز بـا جیـره حـاوي       ). بهبود عملکرد جوجه17(
تواند در راستاي تأمین بهینه انرژي و متناسب بـا    کیلوکالري می 3100

ها باشد که به عللی نظیر ارتقـا    آن نیازمندي به سایر مواد مغذي جوجه
سالمتی، متابولیسم عـادي و تـأمین نیازمنـدي، بیشـترین کـارآیی را      

هـاي    موجب شد. گزارش قبلی انجام شده نیز کارآیی استفاده از جیـره 
 ،5دهنـد (   هاي گوشتی را مورد تأکید قرار مـی  ژي در جیره جوجهپرانر
). در اثرات متقابل منبع چربی و سـطح آن، افـزایش ضـریب    17و  16

درصد پیه گاوي نیز در راسـتاي قابلیـت    6تبدیل خوراك با استفاده از 
تواند تفسـیر شـود.     هضم پایین پیه گاوي و توان انرژي زایی کمتر می

) 13ده بـر خـالف گـزارش ریاضـی و همکـاران (     نتیجه مشـاهده شـ  
ها با استفاده از سـطوح    باشد که آنها با افزودن به سطح انرژي جیره  می

داري   درصدي چربی طیور، پیه گاوي و روغن سویا اثرات معنـی  8و  4
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هاي گوشتی مشاهده ننمودند. از آنجا که پیـه گـاوي    بر عملکرد جوجه
ستفاده از آن با جیره داراي سطح انرژي داراي انرژي پایین می باشد، ا

از طریق تشدید کمبـود   کیلوکالري بر کیلوگرم)، احتماال 2900پایین (
انرژي قابل متابولیسم، موجب باال رفتن ضریب تبـدیل غـذایی شـده    

 3100است، در صورتی که استفاده از آن در جیره با سطح انرژي باال (
رفتن ضریب تبدیل غذایی کاسته  کیلوکالري بر کیلوگرم)، از روند باال

) که در آن استفاده از چربی تجاري در 1هاي (  است. این نتیجه با یافته
جیره داراي سطح انرژي کمتر، اثرات مثبـت و افـزودن آن بـه جیـره     
داراي سطح انرژي باال، اثرات منفی بر افزایش وزن روزانـه و ضـریب   

آنجا کـه انـرژي نقـش     ها دارد، هماهنگ است. از  تبدیل غذایی جوجه
ــراي    ــافی از آن ب ــادیر ک ــور دارد و وجــود مق ــاتی در عملکــرد طی حی

بیشـترین   )، لـذا  وجـود  17مغذي ضروري است ( متابولیسم سایر مواد
کیلوکـالري انـرژي    3100درصد روغن کلـزا و   6عملکرد با استفاده از 

ه علت تواند ناشی از دریافت انرژي کافی ب  قابل متابولیسم در جیره، می
قابلیت هضم باالي روغن کلزا و نیز سطح انرژي بیشـتر جیـره باشـد    

)11  .(  
هـا    داري بر صفات الشه جوجـه   استفاده از منابع چربی اثرات معنی

نسـبت بـه   ). 8و  7، 4نداشت. در صورتی که اسـتفاده از پیـه گـاوي (   
و روغن سویا موجب افـزایش درصـد چربـی بطنـی      روغن آفتابگردان

) قید شده که اسـتفاده  10شد. در گزارش نوبخت و همکاران (ها   جوجه
درصدي آن موجـب کـاهش    2درصد روغن کلزا نسبت به سطح  4از 

هاي گوشتی می گردد. تفـاوت موجـود مـی توانـد      درصد الشه جوجه
ناشی از منبع چربی، طول مدت آزمایش و سـایر اقـالم غـذایی مـورد     

ـ   استفاده در جیره جوجه هـا نیـز نتوانسـت      رژي جیـره ها باشد. سطح ان
ها را تغییر دهد. در صورتی که ظهیرالـدینی    ترکیب اجزاي الشه جوجه

هـاي کـم     )، کاهش چربی شکمی را با استفاده از جیره17و همکاران (
  اند.    انرژي گزارش نموده

خواه است، از آنجا که با استفاده از روغـن    تولید یک پروسه انرژي 
یسه با پیه گاوي عملکرد بهبـود یافتـه اسـت، لـذا     کلزا در جیره در مقا

بخش اعظم انرژي دریافتی جیره صرف تولید شـده و مقـادیر انـرژي    
اختصاص یافته جهت تشکیل لیپیدهاي خون محدود شـده و غلظـت   

اسـت. از طـرف دیگـر     در خون کـاهش یافتـه   (HDL)آنها از جمله 
ا در خون در هاي گیاهی فاقد کلسترول بوده و کاهش سطح آنه  روغن

. بر اسـاس  تواند باشد  مقایسه با منابع چربی حیوانی از این بابت نیز می
و سـویا  هاي آفتابگردان  ) نیز استفاده از روغن8و  4هاي قبلی ( گزارش

هاي گوشتی در مقایسه با پیـه گـاوي موجـب کـاهش       در جیره جوجه

خـون بـا    HDLگـردد. همچنـین غلظـت      سطح کلسترول خون مـی 
هاي کلزا و سویا در مقایسه با پیه گاوي کاهش یافت  ه از روغناستفاد

استفاده از جیره با غلظت انرژي بـاال در مقایسـه بـا جیـره داراي      ).7(
از آنجـایی   غلظت لیپیدهاي خون را کـاهش داد.  غلظت انرژي پایین،

ها با استفاده از جیره داراي انرژي باال افزایش یافته   که عملکرد جوجه
توان گفت که انرژي بیشتري بـراي ایـن منظـور صـرف       ا میاست، لذ

ها تأمین شـده   تواند از سوخت ساز این چربی  شده که بخشی از آن می
خون در آزمـایش حاضـر    VLDLو لذا سطح خونی آنها کاهش یابد. 

هـاي    جیـره  ) استفاده از16تغییر نیافت در حالی که بر اساس گزارش (
 VLDLم باال موجـب کـاهش غلظـت    با سطح انرژي قابل متابولیس

توانـد ناشـی     شود. تفاوت مشاهده شده می  هاي گوشتی می  خون جوجه
از نوع و سطح چربی مورد اسـتفاده، طـول مـدت آزمـایش و سـطوح      

 HDLها در دو آزمایش مذکور باشد. افزایش سـطح    عملکردي جوجه
ع چربـی  درصد پیه گاوي نیز در اثرات متقابل منب 6خون با استفاده از 

و سطح آن احتماالً مربوط بـه کـاهش عملکـرد و اختصـاص مقـادیر      
گیري لیپیدهاي خون در مقادیر بیشتر   زیادي از انرژي جیره براي شکل

درصـدي از پیـه خـون ایـن تـأثیر را       3بوده است. در حالی که سطح 
نداشته است. قابلیت هضم پایین پیه گاوي بوده است که به علت عدم 

کاف استدر بررسی اثرات متقابل سطح و نوع چربی و نیز تأمین انرژي 
هـا مشـخص شـد کـه       ها بر غلظت لیپیدهاي خون جوجه  انرژي جیره

هـا موجـب کـاهش غلظـت       سطح انرژي باال در تمامی سطوح چربـی 
شود. بهبود معیارهـاي عملکـردي   VLDL و HDLخونی کلسترول، 

یجه صرف بیشتر انـرژي  ها با استفاده از سطح انرژي باال و در نت  جوجه
تواند از دالیل احتمالی این کاهش باشد کـه    جیره براي این منظور می

) مطابقـت نداشـت کـه در آزمـایش     13با نتایج ریاضـی و همکـاران (  
درصدي از پیه گـاوي، چربـی    8و  4پژوهشگران فوق استفاده سطوح 

 ي را بـر دار  هاي با انرژي باال اثرات معنـی   طیور و روغن سویا در جیره
  ها نداشت.  هاي خونی جوجه  غلظت فراسنجه

  
  گیري کلی   نتیجه

هـاي گوشـتی اسـتفاده از      توان گفت که در جوجه به طور کلی می
هاي با انرژي باال باعث بهبود عملکرد شد و روغن کلـزا کـارآیی     جیره

کـه اسـتفاده از پیـه گــاوي     هـا را بهبـود بخشـید؛ در صـورتی      جوجـه 
  درصد) باعث کاهش عملکرد شد. 6سطح  (مخصوصا
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Introduction The terms of fat and oil refer to triglycerides of several profiles of fatty acids. Fatty acids that 

are not bound to other organic components as glycerol are the so-called free fatty acids. Lipids constitute the 
main energetic source for animals and they have the highest caloric value among all the nutrients. Linoleic acid 
is the only fatty acid whose dietetic requirement has been demonstrated. Besides supplying energy, the addition 
of fat to animal diets improves the absorption of fat-soluble vitamins, increases diet palatability, and the 
efficiency of utilization of the consumed energy. Furthermore, it reduces the rate of food passage through the 
gastrointestinal tract, which allows a better absorption of all nutrients present in the diet. The energetic value of 
oils and fats depend on the following: the length of the carbonic chain, the number of double bonds, the presence 
or absence of ester bonds (triglycerides or free fatty acids), the specific arrangements of the saturated and 
unsaturated fatty acids on the glycerol backbone, the composition of the free fatty acid, the composition of the 
diet, the quantity and the type of the triglycerides supplemented in the diet, the intestinal flora, the sex and the 
age of the birds. 

 Dietary energy is one of the major effective nutrient, representing high percent of total cost of the diets for 
broilers. Diet energy has important effects on the regulation of the amount feed intake and performance in 
broilers. Fats are the main sources of energy in broiler diets. Different research showed that the advantages of 
fats especially in low energy diets.  

Materials and Methods This experiment was conducted as a (2*2*2) factorial arrangement including 2 fat 
sources (tallow fat and canola oil), 2 levels of fat (3% and 6%), and two levels of diet metabolizable energy 
(2900 and 3100 Kcal.Kg) with 432 Ross-308 broilers in 8 treatments, 4 replicates and 12 chicks in each replicate 
in two experiment period (grower from 11 to 24 days and finisher from 25 to 42 days) in a completely 
randomized design. Chicks were fed from 1 to 10 days with a common starter diet that recommended by Ross 
company. During experiment periods all birds had free access to water and feed. Measuring of weight gain and 
feed intake were done at the end of experimental periods and feed conversion ratio was calculating by dividing 
the amount of feed intake to the amount of weight gain. Carcass traits were measured at the end experiment 
period by killing 2 birds from each replicate. Blood sampling was done at the end of experimental period.   

 Results and Discussion At the end of experimental period, using canola oil in contrast to beef tallow 
reduced the amount of daily feed intake, whereas improved the feed conversion ratio, final weight and 
production index (P<0.05). Fat level had no significant effects on performance of broilers (P>0.05).  Diet with 
3100 Kcal.Kg ME caused the amount of weight gain and production index increase and feed conversion improve 
(P<0.05). Interaction between fat sources and amounts and energy levels, 6% beef tallow increased the feed 
conversion ratio (P<0.05). In interaction between fat source and energy level, diet with canola oil and 3100 had 
the best feed conversion ratio (P<0.05). No significant effects had been seen fat level with diet energy level 
(P>0.05). Interaction between fat sources, fat level and energy level, using 3% and 6% of canola oil increased 
the amounts of daily feed intake, daily weight gain and final weight and feed conversion ratio improved 
(P<0.05). Fat sources, fat and energy levels had not significantly affect the carcass traits of broiler (P>0.05). Diet 
with beef tallow increased the amount of HDL in blood (P<0.05). Diet with 3100 Kcal/Kg ME reduced the 
amounts of cholesterol, HDL and LDL in broiler blood (P<0.05). In interaction effect between fat sources and fat 
levels, using 6% beef tallow increased the amount of HDL in blood (P<0.05). In interaction between fat sources 
and diet energy level, diet with beef tallow and 2900 Kcal/Kg ME increased the amounts of cholesterol and HDL 
in blood (P<0.05). In interaction between fat levels and diet energy levels, using 6% canola oil with 3100 
Kcal/Kg ME reduced the values of cholesterol, HDL and LDL in blood of broilers (P<0.05). In interaction 
between fat sources, fat levels and energy levels, using 6% canola oil with 3100 Kcal/Kg reduced the amounts of  
cholesterol, HDL and LDL in broilers blood (P<0.05). Diet with 3100 Kcal/Kg ME significantly reduced the 
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blood level of Cholesterol, HDL and LDL (P<0.05). Reducing of broiler performance by using higher level of 
tallow fat may be have different reasons such as the composition and saturation of fatty acids, the amount of 
essential fatty acids and their digestibility. In poultry the digestibility of saturated fats in contrast with 
unsaturated fats is low. As the large amount of energy can be supply by fats, in this condition usually the energy 
deficiency is the main problem. As the energy have important role in other nutrients metabolism, o, in this 
condition the broiler performance reduced. As the metabolism rate of broilers is high, for this process, broilers 
need more levels of diet energy. For these reasons there showed the best performance by diet with high level of 
ME. As the performance of broiler with high levels of ME was better, so the considerable of nutrients especially 
fats consumed in this field, so the remove amount of nutrient that should be consume in formation of blood lipid 
be low and for this reason the blood levels of Cholesterol, HDL and LDL were reduced.    

Conclusion The overall results showed that in broilers, using diet with 3100 Kcal/Kg metabolizable energy 
and canola oil up to 6% have positive results in broilers, but using more than 3% tallow have negative effect on 
broiler performance. 
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