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روغن ماهی و سطح پروتئین جیره غذایی بر صفات تولیدی و ترکیب عنوان طرح پژوهشی: اثر 

 اسیدهای چرب  گوشت جوجه های گوشتی

 مجری طرح: دکتر بهمن نویدشاد

 دکتر میرداریوش شکوریهمکاران طرح: 

 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

 گوشتی، روغن ماهی، جیره با پروتئین خام پایین، اسیدهای چرب: جوجه کلید واژه ها

چهارصد و پنجاه قطعه جوجه گوشتی یکروزه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. چکیده: 

انجام گرفت. فاکتورهای  3 ×2آزمایش در قالب یک طرح کامال تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 

درصد به  19و  21دو سطح پروتئین خام شامل سطح توصیه شده )مورد آزمایش عبارت بودند از 

 1/17و  9/18رقیق سازی پروتئین جیره )به ترتیب  %10ترتیب برای دوره های رشد و پایانی( و 

 درصد(.  4یا  2، 0درصد برای دوره های رشد و پایانی( ، و سه سطح از مصرف روغن ماهی در جیره )

در  %10(. یک کاهش >P 05/0صرف روغن ماهی کاهش یافت )افزایش وزن جوجه ها در اثر م

(، اما مصرف خوراک را >P 05/0پروتئین خام جیره منجر به کاهشی در افزایش وزن جوجه ها شد )

تحت تاثیر قرار نداد. رقیق سازی پروتئین جیره باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با 

(. چربی حفره بطنی توسط جیره >P 05/0جیره های حاوی سطوح توصیه شده پروتئین خام شد )

ان نسبی ران، روغن ماهی منجر به افزایشی اوز %4های مختلف تحت تاثیر قرار نگرفت. مصرف 

سینه، کبد و روده کوچک شد. کاهش سطح پروتئین خام جیره، غلظت عصاره اتری ماهیچه سینه 

روغن ماهی بطور معنی داری عصاره اتری  %4. جوجه های تغذیه شده با (P<0.05)را افزایش داد 

(.  >P 05/0کمتری در گوشت سینه  داشتند، اما غلظت عصاره اتری در ران آنها افزایش یافت )

فاکتورهای آزمایشی منجر به تغییراتی معنی دار در ترکیب اسیدهای چرب گوشت ران و سینه در 

جوجه ها ی گوشتی شدند و اثرات متقابل معنی داری نیز در این زمینه ثبت گردید. با این وجود 

جوجه هیچگونه تاثیر متقابلی بین فاکتورهای آزمایشی نبود بر صفات تولیدی و چربی الشه در 

 های گوشتی مشاهده نشد.
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 مقدمه

و اسید  (EPA)و بویژه اسید ایکوزاپنتاانوئیک  (PUFA) دوگانهبا چند پیوند  n-3اسیدهای چرب 

)کینسال و همکاران،  می باشند انسان یشناخته شده ای بر سالمت یدارای اثرات بخوب، (DHA)دوکوزاهگزاانوئیک 

 (.1991، کناپ، 1990

تحقیقاتی زیادی در زمینه  افزایش سطوح این اسیدهای چرب در فراورده ای دامی انجام گرفته اند فعالیتهای 

بوده و از  DHAو  EPAروغنهای ماهی دارای مقادیر باالیی  (.1995؛ هاگ هبارت، 1991)هارگیس و همکاران، 

؛ 1992و همکاران،  اینرو مواد غذایی با ارزشی جهت غنی سازی گوشت طیور محسوب می شوند )چانموگان

 (.1992پینچاسوف و نیر، 

گزارشات پیشین نشان داده اند که استفاده از روغن ماهی در جیره های جوجه های گوشتی منجر به هیچگونه 

زیانباری بر بازدهی تولیدی مشتمل بر تلفات، وزن نهایی بدن یا ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با حالت  اتاثر

؛ ناش و 1990؛ فتپلس و واتکینز، 1990مصرف روغنهای گیاهی در سرتاسر دوره آزمایش نگردید )هانگ و همکاران، 

 (.1995همکاران، 

نمودند که مصرف جیره های  ( مشاهده1988هوالن و همکاران )گزارشات متناقضی نیز در این رابطه وجود دارند. 

حاوی روغن ماهی در جوجه های گوشتی منجر به کاهش مصرف خوراک و وزن بدن و یک ضریب تبدیل غذایی 

به دلیل  این محققین چنین نتیجه گیری کردند که کاهش بازدهی پرنده هاباالتر در مقایسه با جیره های شاهد شد. 

 حاوی روغن ماهی می باشد.  یراکی جیره هاکاهش خوشخو

ساختار اسیدهای چرب جیره می تواند ذخیره سازی چربی در الشه و چربی حفره بطنی را تحت تاثیر قرار دهد. 

گوشتی تغذیه شده با روغن آفتابگردان را در  هایاهش چربی حفره بطنی را در جوجه ک( 1999سانز و همکاران )

 ه یا چربی خوک مشاهده نمودند.مقایسه با حالت مصرف پی

، 2000والت دفع می گردد )آلتور و همکاران، درصد از ازت مصرفی از طریق فض 65 تا 60در طیور تقریباً 

جیره های کم گردد. می ءدرصد از پروتئین جیره توسط حیوانات ابقا 40تا  35(. این بدان معنی است که تنها 2002

همچنین رسیدن به یک پروتئین مکمل سازی شده با اسیدهای آمینه مصنوعی می توانند این مشکل را رفع نمایند. 

بازدهی قابل قبول توسط خوراندن جیره های کم پروتئین امکان پذیر بوده، که البته این امر ممکن است با افزایشی 

 (. 2002؛ 2000یوان همراه باشد )آلتور و همکاران، یره شده در کل بدن حخدر چربی بطنی و چربی ذ
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 (de novo) درون بافتی روشن شده است که جیره های کم پروتئین محرک سرعتهای باالتر سنتز یبه خوب

 (.1985)دونالدسون،  هستندن باال در جوجه ها یئی در مقایسه با جیره های با پروتلیپیدهای کبد

( و روغن سویا )غنی از n-3طوح مختلف روغن ماهی )غنی از اسیدهای چرب هدف از این آزمایش مطالعه اثر س

n-6.بر بازدهی، خصوصیات الشه، چربی بطنی  و ذخایر چربی در بافت ران و سینه در جوجه  های گوشتی بود ) 
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 مواد و روشها

از یک جوجه کشی تجاری  Ross 308، جوجه گوشتی یکروزه مخلوط دو جنس از سویه قطعه  و پنجاه چهارصد

تمام جوجه ها پرنده در هر قفس بطور تصادفی توزیع گردیدند.   25با  3×3قفس به ابعاد  18تهیه گردیده و در 

)دوره  24تا  11روزگی تغذیه شدند. جیره آزمایشی از سن  10تا  0توسط یک جیره آغازین تجاری معمول از سن 

ه ها قرار داده شد. در کل دوره آزمایش جوجه ها دسترسی جروزگی )دوره پایانی( در اختیار جو 42تا  24رشد( و 

 آزاد به آب و خوراک داشتند.

انجام گرفت. فاکتورهای مورد آزمایش  2×3این تحقیق بصورت یک طرح کامالً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل  

 عبارت بودند از

درصد به ترتیب 19و  21شامل  Ross 308دو سطح پروتئین خام  )سطح توصیه شده توسط کاتالوگ  -1

درصد برای  1/17و  9/18کاهش سطح پروتئین خام یعنی به ترتیب  %10برای دوره رشد  و پایانی؛ و 

 دوره های رشد و پایانی( و

 درصد  4و  2(، صفر، n-3سه سطح روغن ماهی )غنی از اسیدهای چرب  -2
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 : اجزا و ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی1جدول 

اجزای جیره 
% 

 رشد آغازین
------------------------------------------------ 

 پایانی
------------------------------------------------ 

پروتئین 
 خام

 21 
---------------------- 

9/18 
----------------------- 

19 
---------------------- 

1/17 
----------------------- 

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0   روغن ماهی

              

 59/68 67/68 75/68 32/62 4/62 48/62 64/62 71/62 79/62 53/56 5/56 68/56 79/57 ذرت

 79/18 78/18 77/18 32/24 31/24 29/24 04/24 02/24 01/24 88/28 98/28 95/28 89/32 جاله سویانک

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74/5 74/5 74/5 69/2 پودر ماهی

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 - روغن ماهی

 31/0 25/2 18/4 33/1 27/3 21/5 69/0 63/2 57/4 55/1 52/3 42/5 81/2 روغن سویا

دی کلسیم 

 فسفات

6/1 1 1 1 14/1 14/1 14/1 1 01/1 01/1 06/1 06/1 06/1 

 1 1 1 99/0 99/0 99/0 05/1 05/1 05/1 03/1 03/1 03/1 18/1 پودر صدف

 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 نمک

-دی ال

 متیونین

11/0 13/0 13/0 13/0 2/0 2/0 2/0 05/0 05/0 05/0 1/0 1/0 1/0 

HCl-2/0 2/0 2/0 02/0 02/0 02/0 3/0 3/0 3/0 1/0 1/0 1/0 06/0 لیزین 

-معدنیمکمل 

 ویتامینی

5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 

 ترکیب شیمیایی

ME 

(kcal/kg) 

2988 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3225 3225 3225 3225 3225 3225 

پروتئین 

 خام

21 21 21 21 9/18 9/18 9/18 19 19 19 1/17 1/17 1/17 

 85/0 85/0 85/0 85/0 85/0 85/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 1 کلسیم

 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 5/0 فسفر 

 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 2/0 سدیم

 416/0 416/0 416/0 39/0 39/0 39/0 53/0 53/0 53/0 5/0 5/0 5/0 46/0 متیونین

متیونین + 

 سیستئین

89/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 83/0 83/0 83/0 83/0 83/0 83/0 

 05/1 05/1 05/1 05/1 05/1 05/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 2/1 لیزین
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روغن در جیره های هم انرژی مورد استفاده قرار  ع( به عنوان دیگر منبn-6روغن سویا )غنی از اسیدهای چرب 

در انتهای دوره  .است نشان داده شده 1اجزای جیره و ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی در جدول  گرفت.

 12رای هر قفس ثبت گردید. پرنده ها به مدت ن پرنده ها و میزان مصرف خوراک ب، اوزاروزگی 42یعنی  آزمایش

) از  شدندچهار پرنده )دو قطعه نر و دو قطعه ماده( از هر قفس کشتار  ه واز غذا محروم گردید ساعت قبل از توزین

 طریق قطع گردن(.

حفره بطنی )شامل چربی احاطه کننده سنگدان، بورس فابریسیوس،  چربیاوزان اجزای الشه و اندامها داخلی و نیز 

پرنده ماده از هر تیمار تعیین  12پرنده نر و  12کلواک و ماهیچه ها ی مجاور( تفکیک گردیده و بطور انفرادی برای 

 شدند. 

درجه  -20دمای  نمونه های گوشت درماهیچه های سینه و ران جوجه ها تفکیک گردیده و بطور انفرادی توزین شد. 

نمونه از ماهیچه های ران و سینه از هر  12  سانتیگراد نگهداری شدند تا آنالیز های بعدی بر روی آنها انجام گیرند.

و طیف اسیدهای چرب با  و سه نمونه مخلوط برای هر بافت به منظور اندازه گیری چربی خام تیمار برداشته شد

 ستفاده قرار گرفت.مورد ا استفاده از کروماتوگرافی گازی

قرار گرفتند.  تجزیه و تحلیل آماریهر تیمار مورد مربوط به پارامترهای تولیدی  با استفاده از داده ای سه تکرار 

پرنده به عنوان یک تکرار  4ران و سینه با استفاده از نمونه مخلوط مربوط به و اسیدهای چرب مقادیر چربی خام 

تفاوت در به منظور آنالیز آماری داده ها مورد استفاده قرار گرفت.  SAS آماری نرم افزار GLMتعیین گردید. مدل 

 چند دامنه ای دانکن به منظور مقایسه میانگین ها استفاده گردید. از آزمونبررسی شد و   05/0سطح احتمال 
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 نتایج

 05/0) در جیره ها کاهش یافت بدن و افزایش وزن روزانه جوجه های گوشتی در اثر مصرف روغن ماهینهایی وزن 

P<) (. یک 2، اما سطح روغن ماهی جیره تاثیری بر مصرف روزانه خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت )جدول

مصرف  اما (،>P 05/0) در سطح پروتئین جیره باعث کاهش وزن نهایی بدن و افزایش وزن روزانه شد %10کاهش 

ریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی پروتئین رقیق روزانه خوراک را تحت تاثیر قرار نداد. ض

معنی داری  اثر متقابل. هیچ (>P 05/0) بودخام پروتئین توصیه شده  سطحتغذیه شده با  شده باالتر از جوجه های

 اهی جیره مشاهده نشد.مبین سطح پروتئین خام  و روغن 

و چربی حفره بطنی )بصورت درصدی از وزن زنده( توسط جیره های  درصد الشه، پیش معده، پانکراس، طحال، قلب

 (.3مختلف تحت تاثیر قرار نگرفت )جدول 

وزن ، باعث افزایش اوزان ران، سینه، کبد و روده کوچک شد )بصورت درصدی از %4مصرف روغن ماهی در سطح 

، باعث افزایش درصد ران، کبد،  سنگدان و  %10کاهش سطح پروتئین خام جیره به میزان  .(>P 05/0)زنده ( شد 

 .(>P 05/0) روده کوچک شد

 یجوجه ها .(>P 05/0) در سطح پروتئین خام، باعث افزایش درصد عصاره اتری گوشت سینه شد %10یک کاهش 

اما عصاره  ،اتری کمتری در گوشت سینه روغن ماهی بطور معنی داری عصاره %4تغذیه شده با جیره های حاوی 

خام جیره و سطح  . هیچ اثر متقابل معنی داری بین اثرات پروتئین(>P 05/0داشتند ) رانگوشت اتری بیشتری در 

 (.5اهده نگردید )جدول شروغن ماهی بر روی عصاره اتری م
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 تولیدی جوجه های گوشتی: اثر سطح روغن ماهی جیره و غلظت پروتئین خام بر صفات 2جدول 

وزن نهایی  متغییر

 بدن

 )گرم(

 افزایش وزن بدن

 \پرنده  \)گرم 

 روز(

 مصرف خوراک

 \پرنده  \)گرم 

 روز(

ضریب تبدیل 

 غذایی

 a2174 a9/58 9/120 c05/2 روغن ماهی، پروتئین خام توصیه شده 0%

 b2044 b1/57 2/121 b13/2 روغن ماهی، پروتئین خام توصیه شده 2%

 b2021 c3/52 1/114 b20/2 روغن ماهی، پروتئین خام توصیه شده 4%

 c1909 c7/51 4/117 b27/2 پروتئین خام کمتر %10روغن ماهی،  0%

 d1851 d9/49 8/123 a48/2 پروتئین خام کمتر %10روغن ماهی،  2%

 d1864 d7/48 6/119 a46/2 پروتئین خام کمتر %10روغن ماهی،  4%

S.E 16 82/0 4/1 07/0 

سطح پروتئین × سطح روغن ماهی ) Pمعیار 

 )خام

38/0 59/0 38/0 68/0 

 007/0 4/0 012/0 0001/0 )تیمار( Pمعیار 

 a2041 a3/55 1/119 16/2 %0سطح روغن ماهی = 

 b1947 ab5/53 5/122 30/2 %2سطح روغن ماهی = 

 b1943 b5/50 9/116 33/2 %4سطح روغن ماهی = 

 11/0 24/0 08/0 035/0 )سطح روغن ماهی( Pمعیار 

 a2080 a1/56 7/118 b12/2 سطح پروتئین خام= توصیه شده

کمتر از سطح توصیه  %10سطح پروتئین خام= 

 شده

b1875 b1/50 2/120 a41/2 

 0005/0 57/0 001/0 0001/0 )سطح پروتئین خام( Pمعیار 

a-d ( 05/0مقادیر در یک ستون بدون حرف مشابه از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند =P) 
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 : اثر سطح روغن ماهی جیره و غلظت پروتئین خام بر خصوصیات الشه جوجه های گوشتی3جدول 

پیش  کبد      سینه ران الشه متغییر

 معده

روده  قلب طحال سنگدان پانکراس

 کوچک

چربی 

 بطنی

ماهی، پروتئین خام توصیه روغن  0%

 شده

1/70 d0/26 0/21 d30/2 44/0 24/0 c87/1 12/0 55/0 c65/4 83/2 

روغن ماهی، پروتئین خام توصیه  2%

 شده

0/71 cd3/26 0/19 d00/2 47/0 24/0 b19/2 11/0 53/0 c52/4 77/2 

روغن ماهی، پروتئین خام توصیه  4%

 شده

2/72 b8/28 5/22 c20/2 52/0 26/0 b21/2 14/0 63/0 b24/5 97/2 

پروتئین خام  %10روغن ماهی،  0%

 کمتر

9/73 b8/28 5/21 c17/2 56/0 27/0 a65/2 14/0 64/0 b22/5 41/2 

پروتئین خام  %10روغن ماهی،  2%

 کمتر

3/73 bc4/28 3/21 b30/2 42/0 23/0 b11/2 13/0 64/0 b30/5 89/2 

پروتئین خام  %10روغن ماهی،  4%

 کمتر

1/74 a8/32 9/24 a48/2 55/0 30/0 a56/2 15/0 67/0 a68/5 91/2 

S.E 7/1 93/0 66/0 07/0 02/0 01/0 07/0 01/0 02/0 14/0 19/0 

× )سطح روغن ماهی  Pمعیار 

 )سطح پروتئین خام

97/0 92/0 03/0 88/0 18/0 42/0 5/0 95/0 83/0 88/0 16/0 

 23/0 01/0 33/0 22/0 02/0 29/0 19/0 04/0 23/0 04/0 97/0 )تیمار( Pمعیار 

 b4/27 ab3/21 b10/2 50/0 26/0 26/2 13/0 59/0 b93/4 62/2 1/72 %0سطح روغن ماهی = 

 b4/27 b2/20 b15/2 45/0 24/0 15/2 12/0 59/0 b91/4 98/2 2/72 %2سطح روغن ماهی = 

 a8/30 a7/23 a34/2 53/0 28/0 38/2 15/0 65/0 a46/5 94/2 2/73 %4سطح روغن ماهی = 

 19/0 02/0 40/0 11/0 39/0 17/0 19/0 03/0 09/0 02/0 96/0 )سطح روغن ماهی( Pمعیار 

سطح پروتئین خام= توصیه 

 شده

1/71 b0/27 9/20 b07/2 48/0 25/0 b09/2 12/0 57/0 b80/4 86/2 

 %10سطح پروتئین خام= 

 کمتر از سطح توصیه شده

8/73 a0/30 6/22 a31/2 51/0 26/0 a44/2 14/0 65/0 a40/5 83/2 

 87/0 04/0 06/0 11/0 01/0 37/0 35/0 01/0 20/0 01/0 42/0 )سطح پروتئین خام( Pمعیار 

a-d ( 05/0مقادیر در یک ستون بدون حرف مشابه از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند =P) 
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 عصاره اتری ماهیچه سینه و ران جوجه های گوشتی: اثر سطح روغن ماهی جیره و غلظت پروتئین خام بر 4جدول 

 عصاره اتری ماهیچه سینه )%( متغییر

 

 عصاره اتری ماهیچه ران )%(

 b13/1 cd96/1 روغن ماهی، پروتئین خام توصیه شده 0%

 b17/1 c08/2 روغن ماهی، پروتئین خام توصیه شده 2%

 c97/0 b21/2 روغن ماهی، پروتئین خام توصیه شده 4%

 a37/1 d72/1 پروتئین خام کمتر %10روغن ماهی،  0%

 a46/1 d66/1 پروتئین خام کمتر %10روغن ماهی،  2%

 bc04/1 a48/2 پروتئین خام کمتر %10روغن ماهی،  4%

S.E 06/0 09/0 

 19/0 15/0 )سطح پروتئین خام× )سطح روغن ماهی  Pمعیار 

 04/0 04/0 )تیمار( Pمعیار 

 a25/1 b84/1 %0سطح روغن ماهی = 

 a22/1 b87/1 %2سطح روغن ماهی = 

 b04/1 a34/2 %4سطح روغن ماهی = 

 03/0 01/0 )سطح روغن ماهی( Pمعیار 

 b09/1 08/2 سطح پروتئین خام= توصیه شده

 a29/1 95/1 کمتر از سطح توصیه شده %10سطح پروتئین خام= 

 15/0 04/0 )سطح پروتئین خام( Pمعیار 

a-d ( 05/0مقادیر در یک ستون بدون حرف مشابه از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند =P) 
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(. 5جیره ترکیب اسیدهای چرب گوشت ران بطور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت )جدول  n6:n3با تغییر نسبت 

از طریق روغن ماهی جیره منجر به افزایش معنی داری در سطوح  n3بطوریکه افزایش سطح اسیدهای چرب 

 C20:5عمده روغن یعنی  n3و اسیدهای چرب  C16:0 ،C16:1 ،C18:0 ،C18:2 ،C24 اسیدهای چرب

(n-3) EPA  وC22:6 (n-3) DHA  20:3شد و این در حالی بود که ماهش در اسید های چرب (n-3) ،

20:4 (n-6)  مشاهده گردیده 20:1و (05/0 P<)  18:3و اسید چرب (n-3) .الگوی تغییر خاصی را نشان نداد 

جیره منجر به الگوی تغییر  n6:n3انجام گرفته بر روی گوشت سینه مشخص گردید که افزایش نسبت طی آنالیز 

ی متفاوتی در تعدادی از اسیدهای چرب در مقایسه با گوشت ران گردید بطوریکه یک روند کاهشی در غلظت اسیدها

، EPAمشاهده شد و افزایش قابل توجه در  C20:4و  C16:0 ،C18:0 ،C18:2 ،C20:1 ،C20:3چرب 

C24  وDHA مشاهده گردید (05/0 P<).  اسید چربC18:1  تحت تاثیر قرار نگرفت وC16:1  از الگوی

 خاصی پیروی ننمود.

بطوریکه کاهش پروتئین خام جیره باعث در غلظت برخی از اسیدهای چرب شد سطح پروتئین جیره باعث تغییراتی 

در گوشت ران و کاهش  C24و  C18:2 ،C20:1 ،C20:3و کاهش  C16:0 ،C16:1 افزایش اسیدهای چرب

C16:1 ،C18:0 ،C18:2  وC20:4 در گوشت سینه گردید (05/0 P<).  اثر متقابل دو فاکتور مورد بررسی

در مورد سطح برخی از اسیدهای چرب در بافت گوشت و ران یعنی سطح پروتئین خام جیره و میزان روغن ماهی ، 

 . (>P 05/0) معنی دار بود
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: اثر سطح روغن ماهی جیره و غلظت پروتئین خام بر طیف اسیدهای چرب گوشت ران در جوجه های 5جدول 

 گوشتی 

:C16:0 C16:1 C18:0 C18 متغییر

1 

C18:2

(n-2) 

C18:3

(n-3) 

C20:1 C20:3

(n-3) 

C20:4

(n-6) 

C20:5

(n-3) 

EPA 

C24 C22:6

(n-3) 

DHA 

روغن ماهی، پروتئین  0%

 خام توصیه شده

d195/4 d68/0 c19/1 cd11/

6 

a81/4 ab24/0 a07/0 a80/0 a34/0 d0 c036/0 d12/0 

روغن ماهی، پروتئین  2%

 خام توصیه شده

c516/4 c83/0 b32/1 bc72/

6 

b30/4 c19/0 b06/0 b06/0 b26/0 c11/0 b11/0 b49/0 

روغن ماهی، پروتئین  4%

 خام توصیه شده

bc71/4 cd81/0 a38/1 b31/7 b23/4 ab25/0 b06/0 b07/0 b27/0 b20/0 a16/0 a72/0 

 %10روغن ماهی،  0%

 پروتئین خام کمتر

b981/4 b08/1 ab38/1 b33/7 e06/0 a26/0 b06/0 a08/0 a37/0 d0 c05/0 d07/0 

 %10روغن ماهی،  2%

 خام کمتر پروتئین

d288/4 c87/0 c18/1 d43/5 d82/2 d11/0 e0 c0 c14/0 c11/0 d0 c24/0 

 %10روغن ماهی،  4%

 پروتئین خام کمتر

a901/5 a43/1 a42/1 a91/8 c43/3 bc21/0 d04/0 c0 c16/0 a24/0 a15/0 a74/0 

S.E 129/0 053/0 028/0 295/0 09/0 015/0 002/0 003/0 015/0 007/0 003/0 029/0 

)سطح روغن  Pمعیار 

سطح پروتئین × ماهی 

 )خام

            

             )تیمار( Pمعیار 

 b588/4 b88/0 b28/1 b72/6 b43/2 a25/0 a07/0 a08/0 a36/0 c0 b04/0 c09/0 %0سطح روغن ماهی = 

 b402/4 b85/0 b25/1 b08/6 a56/3 b15/0 c03/0 b03/0 b20/0 b11/0 b06/0 b37/0 %2سطح روغن ماهی = 

 a305/5 a12/1 a40/1 a11/8 a83/3 a23/0 b05/0 b03/0 b21/0 a22/0 a16/0 a73/0 %4سطح روغن ماهی = 

)سطح روغن  Pمعیار 

 ماهی(

            

سطح پروتئین خام= توصیه 

 شده

b474/4 b78/0 30/1 71/6 a45/4 22/0 a07/0 a07/0 29/0 10/0 a10/0 45/0 

 %10سطح پروتئین خام= 

 کمتر از سطح توصیه شده

a06/5 a13/0 32/1 23/7 b10/2 19/0 b04/0 b03/0 22/0 12/0 b07/0 35/0 

)سطح پروتئین  Pمعیار 

 خام(

            

a-d ( 05/0مقادیر در یک ستون بدون حرف مشابه از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند =P) 
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در جوجه های  سینه: اثر سطح روغن ماهی جیره و غلظت پروتئین خام بر طیف اسیدهای چرب گوشت 6جدول 

 گوشتی 

:C16:0 C16:1 C18:0 C18 متغییر

1 

C18:2

(n-2) 

C18:3

(n-3) 

C20:1 C20:3

(n-3) 

C20:4

(n-6) 

C20:5

(n-3) 

EPA 

C24 C22:6

(n-3) 

DHA 

روغن ماهی، پروتئین  0%

 خام توصیه شده

a59/1 a35/0 a53/0 bc74/

1 

a37/1 c03/0 a04/0 a03/0 a32/0 d0 d0 d07/0 

روغن ماهی، پروتئین  2%

 خام توصیه شده

a63/1 c17/0 a54/0 a06/2 a49/1 b04/0 a04/0 b0 c16/0 c03/0 c05/0 b25/0 

روغن ماهی، پروتئین  4%

 خام توصیه شده

d26/1 c16/0 bc41/0 d41/1 c80/0 cd02/0 b0 b0 d11/0 b05/0 b06/0 a33/0 

 %10روغن ماهی،  0%

 پروتئین خام کمتر

b46/1 d11/0 b43/0 c52/1 b16/1 c02/0 a03/0 a03/0 b22/0 d0 d0 e03/0 

 %10روغن ماهی،  2%

 پروتئین خام کمتر

d29/1 cd12/0 c37/0 d45/1 c73/0 a07/0 a02/0 b0 d1/0 c023/0 d0 c15/0 

 %10روغن ماهی،  4%

 کمترپروتئین خام 

b49/1 b22/0 d26/0 ab87/

1 

c73/0 d02/0 b0 b0 d09/0 a06/0 a11/0 a38/0 

S.E 039/0 012/0 012/0 084/0 046/0 002/0 001/0 0006/0 012/0 003/0 002/0 015/0 

 )سطح پروتئین خام× )سطح روغن ماهی  Pمعیار 

             )تیمار( Pمعیار 

 a53/1 a23/0 a48/0 63/1 a26/1 b03/0 a04/0 a03/0 a27/0 c0 c0 c05/0 %0سطح روغن ماهی = 

 ab46/1 b14/0 a46/0 75/1 a11/1 a06/0 a03/0 b0 b13/0 b03/0 b03/0 b2/0 %2سطح روغن ماهی = 

 b37/1 ab19/0 33/0 64/1 b77/0 b02/0 b0 b0 c1/0 a06/0 a09/0 a35/0 %4سطح روغن ماهی = 

   )سطح روغن ماهی( Pمعیار 

پروتئین خام= توصیه سطح 

 شده

49/1 a22/0 a49/0 74/1 a22/1 03/0 03/0 01/0 a2/0 03/0 04/0 22/0 

 %10سطح پروتئین خام= 

 کمتر از سطح توصیه شده

41/1 b15/0 b35/0 61/1 b88/0 04/0 02/0 01/0 b14/0 03/0 04/0 18/0 

)سطح پروتئین  Pمعیار 

 خام(

            

a-d ( 05/0مقادیر در یک ستون بدون حرف مشابه از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند =P) 
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 بحث

موجود در  3-تعدادی از محققین اثرات اسیدهای چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه نظیر اسیدهای چرب امگا

؛ فتپالس و 1988)هوالن و همکاران، روغن ماهی را بررسی نموده اند. در رابطه با ترکیب الشه جوجه های گوشتی 

(، اثرات زیانبار روغن ماهی بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی را بررسی 1995؛ ناش و همکاران، 1990واتکینز، 

( مشاهده نمودند که خوراندن 1988نموده اما گزارشات متناقضی نیز در این رابطه وجود دارد. هوالن و همکاران )(

اهی به جوجه های گوشتی منجر به مصرف پایین تر خوراک و وزن بدن کمتر و یک ضریب جیره های حاوی روغن م

این محققین کاهش بازدهی را به کاهش خوشخوراکی و سطوح در مقایسه با جیره شاهد شد.  باالتر تبدیل غذایی

نسبت داده شد، به به افزایش وزن پرنده ها  در این مطالعه اثرات منفی روغن ماهی باالتر کلسیم نسبت دادند. 

طوریکه مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بوسیله نوع چربی جیره تحت تاثیر قرار نگرفت. این یافته ها برخالف 

یافته ای سایر محققین می باشند، که نشانگر آن است که  در هیچ موردی وارد نمودن روغن ماهی در جیره منجر به 

گردید، چه بر اساس وزن بدن نهایی یا ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با ناثرات مضری بر بازدهی تولیدی حیوانات 

ضریب (. 1995؛ ناش و همکاران، 1990؛ فتپالس و واتکینز، 1990وارد نمودن روغنهای گیاهی )هانگ و همکاران، 

مضر   تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی پروتئین خام کمتر، کاهش یافت که دلیل آن اثرات

 بود.کاهش پروتئین جیره بر افزایش وزن بدن 

نتایج آزمایشی پیشنهاد می نمایند که پروفیل اسیدهای چرب جیره می توانند ذخیره سازی چربی بطنی را تحت 

تاثیر قرار دهند و گزارشات متعددی نیز در مورد اثرات اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه بر کاهش چربی بطنی در 

در این مطالعه روغن ماهی  (.1999؛ سانز و همکاران، 1996گارسیا، -گوشتی وجود دارد )ویال و استیو جوجه های

 (  اثری مطلوبی بر کاهش چربی بطنی مشاهده نگردید.6-( و روغن سویا )غنی از امگا3-)غنی از امگا

و فرایند سنتز چربی بخوبی مشخص شده است که بیش بود اسیدهای آمینه جیره محرک آنزیمهای لیپوژنیک کبدی 

از طرف دیگر، به نظر می رسد که جیره های با پروتئین پایین محرک سطوح (. 1986است )کاتسورادا و همکاران، 

به نظر می (. 1985تئین باال هستند )دونالدسون، باالتر سنتز کبدی چربی در جوجه ها در مقایسه با جیره های با پرو

ترقیق در غلظت پروتئین جیره در این مطالعه برای برای تحت تاثیر قرار دادن ذخیره سازی چربی  %10رسد که 

در سطح پروتئین جیره باعث افزایش  %10از طرف دیگر، برخالف این یافته، یک کاهش بطنی پرنده ها کافی نبود. 

 شت سینه شد بدون آنکه بر غلظت عصاره اتری گوشت ران تاثیر بگذارد. عصاره اتری گو
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با الگوهای مختلفی در اثر مصرف سطوح مختلف این امر پیشنهاد می نماید که ذخایر خاص چربی در بدن جوجه 

طوریکه  یک جنبه دیگر از این یافته به اثر روغن ماهی بر ذخیره چربی بافت است به پروتئین خام، تغییر می یابد.

روغن ماهی عصاره اتری کمتری در گوشت سینه داشتند، اما یک  %4جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی 

 سطح باالتر عصاره اتری در ران دیده شد.

در این مطالعه مشاهده نگردید که نشان می دهد هیچ اثر متقابل معنی داری بین فاکتورهای آزمایشی  در نتیجه

یعنی سطح پروتئین خام جیره و نوع اسید چرب بلند زنجیر با چند پیوند دوگانه مستقل از  فاکتورهای آزمایشی

 یکدیگر بر صفات تولیدی و غلظت چربی الشه اثر می گذارند.

به نظر میر سد که کاهش پروتئین خام جیره منجر به کاهش در سطح غلظت برخی از اسیدهای چرب شده است که 

، C16:0 ،C16:1 ،C18:0 ،C18:2 (n6) ،C20:5 (n3) ،C24های چرب در این رابطه می توان اسید

C22:6  (n3) در بافت سینه از چنین الگویی پیروی نمود. همچنین در بیشتر اثرات متقابل از نظر آماری افزایش ،

های  از جیره با افزایش ذخیره سازی اسیدهای چرب مذکور در پرندگان تغذیه شده با جیره %4مصرف روغن ماهی تا 

 حاوی پروتئین خام کمتر همراه بود.
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The effect of dietary fish oil and crude protein on growth performance and fatty acid composition of meat of 

broiler chickens. 

By: Bahman Navidshad 

In accompany whit: Mir Dariush Shakouri 

University of Mohaghegh Ardabili Faculty of Agriculture Department of Animal Science 

Key words: Broiler chickens; Fish oil; Low protein diet, fatty acids composition 

 

Four hundred fifty, one-day-old broiler chickens were used in the study. The experiment consisted 

in a 2 ×  3 factorial arrangement with two dietary crude protein (CP) level (21 & 19% for grower & 

finisher phases, respectively) and 10% diluted CP (18.9 & 17.1 for grower & finisher phases, 

respectively) and three levels of fish oil inclusion (either 0, 2 or 4%). Weight gain of broiler 

chickens decreased by fish oil inclusion (P<0.05). A 10% reduction in dietary CP level decreased 

the weight gain (P<0.05) of chickens but didn’t affect the feed intake. Feed conversion ratio of 

chicks fed the crude protein diluted diets was higher (P<0.05) than chicks fed recommended CP 

level. Abdominal fat pad weight was not affected by different diets. 

Fish oil inclusion at 4% level increased the thigh, breast, liver and small intestine weights as a 

percent of live weight (P<0.05). Reduction in dietary crude protein level, increased the breast ether 

extract concentration (P<0.05). The chicks fed diets containing 4% fish oil (FO) had a significantly 

lower ether extract in breast, but a higher ether extract concentration in thigh (P<0.05).  

It seems that the diets containing lower crude protein resulted in a reduction in the concentrations of 

some fatty acids in chick's meat. 

The results of this study showed no significant interaction between experimental factors, but there 

were some significant interactions for fatty acids concentrations. This indicates that the dietary 

crude protein level and PUFA type act independently on performance traits and carcass fat 

concentration but not for fatty acids spectra. 
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 2 ---------------------------------------------------------------------------------------مقدمه 

 4 -------------------------------------------------------------------------------مواد و روشها 

 7 ----------------------------------------------------------------------------------------نتایج 

 14 ----------------------------------------------------------------------------------------بحث 

 17 ---------------------------------------------------------------------------------------منابع 

 19 -----------------------------------------------------------------------------چکیده انگلیسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


