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  دمهمق

 کارخانجات محصوالت فرعیاز  د چربیاس

و بوده مصرف انسان نمورد   کهدباشی میروغن نبات

  ازر قابل توجهی مقاديمت، حاوی قیرزانضمن ا

 و د، رطوبتیپی، فسفوليب ضرور چريدهایاس

ن، توکوفرول و ی کولنظیر( فعال یکیولوژیبات بیترک

به ا یروغن سود چرب یاساز . باشدی م)دییکارتنو

 شود واستفاده میدر جیره طیور عنوان منبع انرژي 

 و هد اثر سوء نداشت پارامترهاي عملکر برمصرف آن

زایش وزن در موجب بهبود ضریب تبدیل غذا و اف

 تیره، رنگ نسبتاً). 10 و 2( دوش میهاي گوشتیجوجه

 ترکیبات غیرقابل  و ناخالصیبوي غیرمعمول، وجود

شود که از آن به صورت میصابونی شدن سبب 

 .دوش استفادهدر جیره درصد سه تا چهار  محدود و

دهاي چرب ین انرژي و اسیمأ براي تن مقداریا

  مصرفو استمطلوب  لینولئیکاسید ویژه ضروري به

شتر از آن باعث کاهش مصرف خوراك و وزن بدن یب

 در آن از مشکالت یگر دیکی ).10 و 2 (گرددمی

 وجود اسیدهاي چرب آزاد ،هاي گوشتیتغذیه جوجه

د یاسمقدار اسید چرب آزاد در . )2(استدر آن 

ولی مقدار آن  باشدمی  درصد50 روغن سویا چرب

 دیوجود اس. )7 ( استدر روغن سویا یک درصد

د ی اسسمی باعث کاهش انرژي قابل متابولچرب آزاد

 براي لین دلیمه   به.شودی مچرب روغن سویا

مخلوط آن با سایر استفاده از  ، کیفیت آنافزایش

 . استدهش پیشنهاد )ویژه روغن سویابه(ها روغن

یل میسل الزم براي تشکگلیسیریدهاي ترتیب منوبدین

 و راندمان جذب هشدتوسط روغن سویا فراهم 

 روغن د چربیاساسیدهاي چرب آزاد موجود در 

 وجود منوگلیسیرید براي وارد .یابدیا افزایش میسو

ل در ساختار میسل کردن اسیدهاي چرب نامحلو

مخلوط کردن  علت مین ه به.)2(باشد ضروري می

ه نسبت مساوي توصیه  آن بد چربیاسروغن سویا و 

 مخلوط باه هایی کعملکرد جوجه .)2(شده است 

بهتر از  انددهشتغذیه آن  د چربیاسروغن سویا و 

ب ی ترکبرره ی جیر چربیثأت .ه است بودد چربیاس

 يهانیپوپروتئی بدن، غلظت ليها سلولي غشایچرب

  .ده استگزارش شسم کبد یپالسما و متابول

 بدن يها چرب خون و بافتدیل اسیکه پروفيطوربه

 چرب يدهایل اسی از پروفیتابع ی گوشتيهاجوجه

  اثر مصرف ،شیآزمان یادر . )3( باشدیره میج

بر  ،آند چرب یاسو  روغن سویامختلف يهانسبت

 ی گوشتيهاجوجهات الشه و خون یعملکرد، خصوص

  .ه استشد یبررس

  

  مواد و روشها

  قطعه جوجه600تعداد  ،در این تحقیق

 ، سن هفت روزگیاز سأرهیبرید تجاري  خروس

با دو سطح  2  5در یک آزمایش فاکتوریل 

روغن سویا به   نسبتپنجو ) درصد 36(بی چر

 و 75:25 ،50:50، 25:75، 0:100( چرباسید 

 هر در .اده شدپرورش د تکرار چهار با )٠:100

 يهارهی ج.دمنظور ش قطعه جوجه 15تکرار 

 براساس UFFDAافزار نرمبا استفاده از ییغذا

 م و دریتنظ انجمن ملی تحقیقات آمریکاه یتوص

و رشد ) یروزگ 21 هفت تا(ن یدو دوره آغاز

میزان انرژي و . )5 ( شدمصرف) ی روزگ42-21(

هر دوره پرورش، در  یی غذايهارهیجپروتئین 

میانگین خوراك مصرفی،  .)1جدول ( بودکسان ی

 و کل ر دورهوزن بدن، ضریب تبدیل غذا، در ه

 42(در پایان آزمایش .  شدثبت دوره پرورش
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چهار قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی ) روزگی

 تعیین وزن براي ، وزن نزدیک به میانگینداراي

 40در  .سینه، کبد و چربی حفره بطنی کشتار شد

 روزگی از هر تکرار یک پرنده انتخاب و از

 هاي خوننمونه. دگیري شخون آن بال سیهرگ

 سپس مقادیر.  جدا شد خونسانتریفیوژ و سرم

VLDL1 گلیسیرید، کلسترول،تري
، LDL2

   و

HDL3
هاي سرم خون با روش آنزیماتیک نمونه 

افزار با نرمحاصل هاي داده .)1( گیري شداندازه

ک آزمون ه کمبها میانگین تجزیه وSASآماري

  .شد اي دانکن مقایسهچنددامنه

  

نتایج و بحث

هاي گوشتی در عملکرد جوجهمیانگین 

ارایه ) 2(هاي مختلف پرورش در جدول دوره

مصرف  و میزاندوره پرورش دو در . شده است

هاي حاوي خوراك و ضریب تبدیل غذا در جیره

هاي حاوي سه درصد چربی بیشتر از جیرهشش 

دوره رشد و کل در . )>05/0P( درصد چربی بود

ي حاوي هاجیرههاي افزایش وزن جوجهدوره، 

هاي حاوي سه درصد چربی درمقایسه با جیره

  .)>05/0P(بود  درصد چربی بیشتر شش

 غذایی سبب  جیرهدر چربیطورکلی استفاده از به

شود میافزایش رشد و راندمان مصرف خوراك 

افزایش وزن و ضریب تبدیل در این آزمایش . )2(

بهتر سه درصد چربی هاي تیمار غذا در جوجه

در پرندگان جوان به علت  .)>05/0P(بود 

محدودیت در ترشح صفرا و آنزیم لیپاز، هضم 

                                               

1 - Very low density lipoprotein  

2 - Low density lipoprotein  

3 - High density lipoprotein  

 امراین ). 9( استمتر ک گلیسیریدمقادیر زیاد تري

هاي گوشتی تغذیه شده با  جوجهبیشترعملکرد 

نسبت به شش  درصد چربی سههاي حاوي جیره

و با افزایش سن . نمایدتوجیه میدرصد چربی را 

کننده هاي هضمنزیمافزایش ترشح صفرا و آ

افزایش توانایی پرنده براي هضم چربی چربی، 

  ).8(یابد می

   اثر،و کل دورهدوره پرورش دو در 

 روغن سویا به اسید چرب در فختلمهاي نسبت

دار بود معنیجیره بر خوراك مصرفی و ضریب 

)05/0P در دوره رشد و کل دوره با افزایش . )>

میزان ر جیره، نسبت اسید چرب به روغن سویا د

میزان که طوري به.کاهش یافتافزایش وزن 

مخلوط هاي مربوط به افزایش وزن در جوجه

قدار بود اسید چرب کمترین م: روغن سویا 100:0

)05/0P<( .هاي پرورش بهترین در تمام دوره

هاي داراي نسبت ضریب تبدیل مربوط به جیره

 و بیشترین خوراك مصرفی مربوط 75:25اختالط 

 روغن 25:75هاي حاوي نسبت اختالط ه جیرهب

با افزایش . )>05/0P( اسید چرب بود: سویا

نسبت روغن سویا به اسید چرب در چربی اضافه 

 روده درگلیسیرید شده به جیره، میزان تري

گلیسیریدها نیاز به هضم تري. یابدافزایش می

ترشح آنزیم لیپاز بیشتر و همچنین تشکیل میسل 

.  سطح تماس با آنزیم لیپاز داردبراي افزایش

جذب . تشکیل میسل نیاز به امالح صفراوي دارد

 به دلیل ي حاوي روغن سویاهاچربی در جیره

 آنها در تشکیل میسل اثر منوگلیسیریدها و وجود

 عملکرد امراین ). 9(د گیر انجام میبا راندمان بهتر

هاي حاوي چربی با نسبت بیشتر مطلوب جیره

  .نمایدبه اسید چرب را توجیه میروغن سویا 
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)درصد ( در دو دوره آغازین و رشدیغذایيهاهریجبی ترک- 1جدول

Table 1 - Ration composition in starter and grower periods (%)

                                               
 گرم 02/0و 047/0، 016/0، 02/0، 025/0، 084/0، 161/0ترتیب منگنر، روي، آهن، مس، ید، کبالت، سلنیوم به:  مقدار مواد معدنی در هر کیلوگرم مکمل-  1

،K3 ،B1 ،B2 ،B3 ،B5،B6هاي المللی و ویتامینن واحد بی1300 و 1800، 35ترتیب به A  و E  ،D3هايویتامین: و مقدار ویتامین در هر کیلوگرم مکمل

B9 و B12باشد گرم می1/1گرم و کولین کلراید  میلی6/1 و 26/1، 53/1، 4/30، 24/12، 5/7، 53/1، 5ترتیب به.  

  .باشندشود فاقد ارزش غذایی می موادي نظیر شن و سنگریزه که براي تنظیم درصد جیره استفاده می- 2

  نسبت

سویا                                                                      روغن

به اسید 

  چرب

1
0
0

:  
ر
ف
2ص
5
:7

55
0

: 
5
0

ر
ف
ص

: 
1
0
0

7
5
:2

51
0
0

: 
ر
ف
ص

2
5
:7

5

5
0

: 
5
0

ر
ف
ص

: 
1
0
0

7
5
:2

5

1
0
0

: 
ر
ف
2ص
5
:7

5

5
0

: 
5
0

ر
ف
ص

: 
1
0
0

7
5
:2

5

1
0
0

: 
ر
ف
2ص
5
:7

5

5
0

: 
5
0

ر
ف
ص

: 
1
0
0

7
5
:2

5

ذرت
2/507/502/517/512/520/436/436/440/460/470/575/570/585/581/597/498/508/518/528/53

  الهکنج

سویا

7/406/405/404/403/400/432/430/430/430/432/341/349/339/338/337/366/364/362/360/36

0/08/05/13/20/30/05/10/35/40/60/08/05/13/20/30/05/10/35/40/6اسیدچرب

0/33/25/18/00/00/65/40/35/10/00/33/25/18/00/00/65/40/35/10/0روغن سویا

کربنات 
9/19/19/19/19/19/19/19/19/19/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2

4/14/14/14/14/15/15/15/15/15/11/11/11/108/19/11/11/11/11/11/1کلسیم دي

4/04/04/04/04/05/05/04/04/04/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/0نمک

  مکمل

  معدنی

امینه
1

5/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/0

1/01/01/01/01/01/01/01/01/01/05/01/11/01/01/01/01/01/01/01/0متیونین

  مواد 

 خنثی
2

  

0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  5/37/29/10/12/00/00/00/00/00/04/36/27/19/00/0

  محاسبه شدهمواد مغذي انرژي و 

انرژي 

)kcal/g(

9/29/29/29/29/29/29/29/29/29/20/30/30/30/30/30/30/30/30/30/3

1/211/211/211/211/211/211/211/211/211/218/188/188/188/188/188/188/188/188/188/18)%(پروتئین

  /انرژي

پروتئین

1/01/01/01/01/01/01/01/01/01/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/0

9/09/09/09/09/09/06/09/09/09/08/08/08/08/08/09/09/09/09/09/0)% (کلسیم

4/04/04/04/04/04/04/04/04/04/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/0)% (فسفر
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 رورش پهاي مختلف در دورهو ضریب تبدیل غذا) گرم( وزن، )گرم( میانگین خوراك مصرفی - 2جدول 
*

 Table 2 - The mean of feed intake (gr), weight (gr) and feed conversion ratio in different periods  

  دوره پرورشی

  تیمار

  آزمایشی
  دوره آغازین

  ) روزگی7-21(

  دروه رشد

  ) روزگی42- 21(

  کل دروه پرورش

  ) روزگی42 -7(

خوراك   

مصرفی
  

وزن
  

ضریب

تبدیل غذا

خوراك 

  مصرفی

  وزن

  ضریب

  تبدیل غذا

  خوراك

  مصرفی

  وزن

  ضریب

  تبدیل غذا

  سطح چربی

  )درصد(

*NS  **  ***  **

3  852
b

2/4±22/2±561  50/1
b

13/0±01/7±
b

3277  1532
a

23/2±14/2
b

04/0±25/10±
b

4095  2116
a

89/4±93/1
b

05/0±

6  868
a

0/4±05/2±56254/1
a

12/0±99/6±
a

3408  1527
b

36/2±23/2
a

05/0±88/9±
a

4250  2083
b

73/4±05/2
a

04/0±

 مخلوط نسبت

 )درصد (هاچربی
**  

*  NS*  *  *  *  *  *  *  

100 : 0  847
c

1/4±15/2±557  52/1
bc

10/0±01/7±
ab

3246  1535
ab

14/2±00/2
b

05/0±4093
b

56/9±2101
ab

21/5±94/1
ab

05/0±

25:75  870
a

3/4±42/2±562  55/1
ab

10/0±02/7±
a

3291  1545
a

45/2±13/2
a

06/0±16/10±
a

4161  2106
a

65/4±98/1
a

07/0±

50: 50  853
bc

2/4±02/2±561  52/1
bc

11/0±08/6±
ab

3113  1541
ab

11/2±02/2
ab

04/0±3966
bc

65/9±2102 
ab

11/5±90/1
b

05/0±

75:25  858
b

4/4±13/2±568  51/1
c

12/0±02/7±
b

2913  1525
ab

17/2±91/1
bc

06/0±2/10±
c

3772
  

2093
b

71/4±82/1
c

06/0±

0: 100  867
ab

0/4±24/2±556  56/1
a

09/0±09/6±
ab

3091  1524
b

33/2±03/2
ab

05/0±59/9±
bc

3958  2078
c

98/4±91/1
ab

05/0±

*

  ).> 05/0P(دار است حروف غیرمشابه معنیدارايدر هر ستون تفاوت ارقام  -  

* - Values within a column with no common superscript differ significantly (P<0.05).

 **

                                                                         Soybean oil : Fatty acid ratio - **.باشدمی روغن سویا به اسید چرب نسبت - 

           

ط لوخماثر سطوح مختلف چربی و نسبت 

ها بر وزن نسبی سینه، کبد، چربی محوطه چربی

ولی  .دار نبودبطنی و محتواي چربی کبد معنی

در بی کبد وزن نسبی سینه، کبد و محتواي چر

  چربی کمتر بودجوجه هاي شش درصد 

ها از نظر پروتئین و متوازن بودن جیره. )3جدول (

اسید آمینه و همچنین وجود مقدار کافی اسید 

چرب ضروري در جیره و یکسان بودن سطح 

ها و ثابت بودن نسبت انرژي به انرژي جیره

نبودن تفاوت دار از دالیل معنیتواند میپروتئین 

سبی کبد، چربی محوطه بطنی و محتواي وزن ن

  . )10( چربی کبدي در این آزمایش باشد
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)درصد ( سینه، کبد، چربی حفره بطنی و محتواي چربی کبدمیانگین درصد - 3 جدول

Table 3 - The percentage of breast, liver, abdominal and liver fat

  چربی کبد  بطنی محوطه چربی  کبد  سینه  متغیرها

NSNSNSNS)درصد( سطح چربی

3  80/0±6/22  31/0±9/1  29/0±2/1  1/2±0/16  

6  82/0±2/21  30/0±1/2  29/0±6/1  1/2±3/18  

) درصد( هاط چربیمخلونسبت 
*

  NS  NS  NS  NS  

100 : 0  78/0±4/21  29/0±8/1  28/0±4/1  0/2±7/13  

25:75  87/0±1/22  30/0±0/2  29/0±4/1  1/2±8/19  

50: 50  76/0±6/22  29/0±0/2  28/0±4/1  0/2±6/16  

75:25  84/0±7/21  29/0±1/2  29/0±5/1  1/2±7/19  

0: 100  79/0±4/21  30/0±9/1  28/0±3/1  0/2±1/16  

*

  Soybean oil : Fatty acid ratio - * .                                                              .باشدمینسبت روغن سویا به اسید چرب  -  

  

هاي سطوح مختلف چربی و نسبتاثر 

اسید چرب بر میزان   بهمختلف روغن سویا

 HDL و VLDL ،LDLگلیسیرید، کلسترول، تري

میزان ولی ). 4جدول  (دار نبودمعنیخون 

در  VLDL و LDLگلیسیرید، کلسترول، تري

. هاي جیره شش درصد چربی بیشتر بودجوجه

هاي جذب مقادیر زیادي اسید چرب از جیره

 چربی و وارد شدن آنها به کبد، مقادیرحاوي 

باعث مهار فعالیت لیپوژنزي کبد شده و سنتز 

. دهدگلیسیریدها در کبد را افزایش میتري مجدد

گلیسیریدها و کلسترول از کبد به انتفال تري

 در LDL و VLDLها باعث افزایش مقادیر بافت

 تأثیر مخالف را که HDLخون شده و میزان 

LDLنتایج حاصل از این . دهد دارد کاهش می

از ). 12(  قبل مطابقت داردهايآزمایش با گزارش

از نیز گیري طرفی، سن، جنس پرنده و زمان خون

هاي خون ترکیب و مقدار چربیمؤثر بر عوامل 

  ).6 و 4(باشند می
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نپارامترهاي خواسید چرب بر : ط روغن سویالوخماثر سطح چربی و نسبت  - 4 جدول

 Table 4 - The effect of fat levels and blending of soybean oil and acidulated soybean oil soapstock on blood parameters (mg/dl)

  پارامترهاي خون

)mg/dl(  متغیرها  

  LDLVLDL  HDL  گلیسیریديتر  کلسترول

  NSNS  NS  NS  NS    )درصد( سطح چربی

3  2/6±9/105  8/7±1/107  6/6±8/51  9/2±6/32  7/3±2/32  

6  8/6±5/113  8/6±6/116  2/4±0/54  8/2±3/36  8/3±5/31  

)درصد( هاط چربیلوخمنسبت 
*

  NS  NS  NS  NS  NS  

100:  0  2/7±4/115  1/3±4/119  1/4t3/52  5/2t3/39  2/3±0/20  

25:75  3/7±5/109  9/4±8/101  1/5±4/54  2/2±6/34  1/4±9/23  

50: 50  9/5±9/106  3/8±1/100  3/1±6/55  1/3±2/31  6/3±4/22  

75:25  7/6±4/108  5/4±8/124  5/4±3/48  4/3±1/35  6/3±3/20  

0 : 100  2/6±4/108  3/5±6/116  5/6±0/54  3/3±32  3/4±0/25  

*

  Soybean oil : Fatty acid ratio - * .                                                              .باشدمینسبت روغن سویا به اسید چرب  -  

  

چربی در جیره سه درصد اثر نتایج نشان داد 

بیشتر وزن و ضریب تبدیل غذا بهبود افزایش 

 50:50سه درصد چربی نسبت جیره با در . است

 روغن 75:25 درصد چربی نسبت ششجیره و در 

ضریب   افزایش وزن ومیزاناسید چرب   بهسویا

  .باشنده میو قابل توصیبوده بهترین مقدار تبدیل 

References

1 . Allen PC and Wong HYC (1993)

Effect of atherogenic diet on chicken 

plasma lipids and lipoproteins. Poultry 

Science 72: 1673-1678.

2 . Blanch A and Puchal F (1996) Utilization of 

different fats and oils by adult chickens as a 

source of energy, lipid and fatty acids. 

Animal Feed Science and Technology

61: 1-4.



1387بهار ، 1، شماره 10دوره مجله کشاورزي، 

8

3 . Husseing OE (1982) Effect of dietary fat on 

the performance, fatty acid composition of 

liver and abdominal adipose tissues of 

broiler chicks. Poultry Science 61: 145-148.

4 . Lee KW, Evert H, Kappert HJ, Frehner M, 

Losa R and Beynen AC (2004) Effect of 

dietary essential oil components on growth 

performance, digestive enzymes and lipid 

metabolism in female broiler chicken. 

British Poultry Science 19: 450-457.

5 . NRC (1994) Nutrient Requirements of 

Poultry. 9th rev. ed. National Research 

Council, National Acedemy press: 

Washington, DC.

6 . Peebles ED, Brake JD, Boye CR and

Latour MA (1997) Effect of added dietary 

lard on body weight and serum glucose and 

low density lipoprotein cholesterol in 

randombred broiler chickens. Poultry 

Science 76: 29-36.

7 . Pardio VT, Landin L, Waliszewski KN and 

Herandez L (2005) The effect of soybean 

soapstock on the quality parameter and 

fatty acid composition of the hen egg yolk. 

Poultry Science 84: 148-157.

8 . Rodrigues E, Sakomura NK and Neme R

(2005) Energetic value of soybean acid oil 

in poultry nutrition. Revista Brazilia de 

Ciencia Avicola 40: 3-8.

9 . Scott MT, Nesheim MC and Young RJ 

(1982) Nutrition of the chicken. Humphrey 

Press INC., Genera, New York, 345 pp.

10 . Vieira SL, Ribeiro AML, Kessler AM, 

Fernandes LM, Ebert AR and Eichner G 

(2002) Energy utilization of broiler feeds 

formulated with acidulated soybean 

soapstock. Brazilian Journal of Poultry 

Science 4: 127-131.



Journal of Agriculture, Vol. 10, No. 1, Spring 2008

Effect of soybean oil and its acidulated soapstock

on broiler performance, carcass traits and blood
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Abstract

600 seven day-old Ross broiler chicks were tested in a factorial experiment (2×5) with two

levels of oil (three and six percent) and five levels of soybean oil and soapstock (100:0, 75:25, 

50:50, 25:75 and 0:100) with four replicates. Rations were isocaloric and isonitrogenus. The 

chicks of the rations with three percent fat had higher weight gain and lower feed intake and 

feed: gain ratio (P<0.05) in whole period. In starter and grower periods, the chicks of ration with 

three percent fat with soybean oil: soapstock ratio of 0: 100 had lower feed intake and better

feed: gain ratio. It was concluded that the acidulated soaopstock could be replaced by soybean

oil completely in three percent level in all periods.

Key words: Acidulated soybean oil soapstock, Broiler, Cholesterol, Fat, Soybean oil
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