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   دهیچک

هاي گوشتی، آزمایشی هاي آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم در جیره پایانی جوجهبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر چربی، اسید

آزمایش عوامل .  قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد10 تکرار و 4با ) 332(در قالب طرح کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل 

با و بدون ) حداقل مقادیر توصیه شده % 110 و 100، 90(، سه سطح اسیدهاي آمینه گوگرد دار %)5 و 5/2، 0( شامل سه سطح پودر چربی 

 24ها قرار گرفته و طول دوره آزمایش از خوراك و آب به صورت آزاد و به طور دائم  در اختیار جوجه. افزودن مکمل سولفات سدیم بود

میزان خوراك مصرفی روزانه در پرندگان تغذیه شده با . هاي آزمایشی با انرژي و پروتئین مساوي تنظیم شدندجیره. زگی بود رو42تا 

 درصد پودر چربی تغذیه شده بودند، افزایش وزن روزانه کاهش و 5هاي حاوي هایی که با جیرهدر جوجه. هاي مختلف یکسان بودجیره

اگرچه افزایش سطح اسیدهاي آمینه گوگرد دار جیره و وارد نمودن مکمل سولفات سدیم ). >05/0P(فت ضریب تبدیل غذایی افزایش یا

هاي هاي آمینه گوگرد دار بر عملکرد جوجهتاثیر سطوح مختلف اسید. هاي گوشتی شدباعث تعدیل اثر منفی پودر چربی بر عملکرد جوجه

  . گوشتی معنی دار نبود

  شتی، پودر چربی، اسید هاي آمینه گوگرد دار، سولفات سدیم، عملکرد هاي گو کلمات کلیدي؛ جوجه

  

  مقدمه 

سیستئین به . استفاده از چربی در جیره منجر به افزایش تولید و ترشح صفرا شده که براي سنتز اسیدهاي آلی آن تائورین مورد نیاز است

 براي سولفوره کردن موکوپلی ساکاریدها و کوندریوتین SO4زي و عنوان ماده اولیه براي تامین تائورین که به منظور تائوروکولیت سا

تامین شود و از این طریق ممکن است ) SO4(تواند توسط سولفات معدنی حداقل بخشی از تائورین و سولفات می. رودسولفات به کار می

ه جیره از تجزیه متیونین براي تامین سولفات افزودن سولفات سدیم ب. به تامین بخشی از احتیاجات اسیدهاي آمینه گوگرد دار کمک شود

  ). 8(گردد هاي گوشتی میفعال مورد نیاز بدن جلوگیري کرده، بنابراین متیونین صرف رشد شده که منجر به بهبود توان تولیدي جوجه

. آید گیاهی به دست میهايعمدتاً از پسمانده کارخانجات تصفیه روغن) پودر چربی(هاي چرب هاي کلسیمی اسیداز طرف دیگر نمک

ها در جیره طیور از جمله نگهداري، حمل ونقل، خطر استفاده از پودر چربی در تغذیه طیور بسیاري از مشکالت استفاده از چربی

تحقیقات نشان داده که جایگزین نمودن نمک هاي کلسیمی اسیدهاي چرب . کنداکسیداسیون و ذوب به هنگام مخلوط نمودن را تسهیل می

که احتماالً میزان دسترسی به انرژي چربی تحت تاثیر فرآوري آن واقع ) 5(شود هاي گوشتی میعث کاهش معنی داري در عملکرد جوجهبا

هاي گوشتی و بررسی اثر همکوشی اسیدهاي آمینه گوگرد دار و به منظور بررسی اثر استفاده از پودر چربی بر عملکرد جوجه). 1(شود می

  .رایط استفاده از پودر چربی در جیره این آزمایش انجام شدسولفات سدیم در ش

  

  هامواد و روش

 24ها تا سن جوجه. روزه از موسسه جوجه کشی تجاري تهیه شد  یک 308 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 1000براي اجراي آزمایش، 

  قطعه 720 روزگی تعداد 24در سن . اندارد تغذیه شدندداري شده و با جیره استروزگی بر روي بستر تحت شرایط کنترل شده محیطی نگه

  . هاي پن بندي شده منتقل شدنداي با وزن گروهی یکسان تقسیم و به واحد قطعه10 گروه 72 به طور تصادفی به جوجه

 و 100، 90(رد دار ، سه سطح اسیدهاي آمینه گوگ%)5 و 5/2صفر، (هاي حاوي سه سطح پودر چربی اعمال تیمارهاي آزمایشی شامل جیره

 18با ) 233(، در قالب طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریل%)1/0صفر و(با دو سطح سولفات سدیم ) حداقل مقدار توصیه شده% 110
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مقادیر و بر اساس حداقل  مشابهین یو پروت ر انرژيیدا با مقیآزمایشهاي یرهج.  قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد10 تکرار و 4تیمار در 

  .شدندتنظیم  2007 سال 308مواد مغذي توصیه شده توسط راهنماي شرکت  راس 

اندازه هاي هر تکرار گروهی جوجهوزن و برگشتی خوراك )  روزگی42( پایان دوره آزمایش دردر طول دوره آزمایش خوراك وارد شده و 

 رشد و خوراك . ساعت گرسنگی تحمیل شد8 به پرندگان ،شیبه منظور حصول یکنواختی نسبی محتواي گوار قبل از وزن کشی. گیري شد

. مصرفی روزانه به صورت گرم در روز به ازائ هر قطعه و ضریب تبدیل به صورت گرم خوراك مصرفی به گرم رشد روزانه محاسبه شد

 جهت کشتار انتخاب بود،نزدیک ی پن وزنمیانگین  به که)  قطعه از هر تیمار4(پرنده از هر واحد آزمایشی یک قطعه  روزگی 42در سن 

کشتار شد و پس از پرکنی وزن اجزاي الشه و چربی حفره بطنی وزن کبد ) ذبح اسالمی( با بریدن سر توزینهر قطعه پرنده مجدداً . گردید

  .و کیسه صفري تعیین شد

 و رویه مدل عمومی خطی SASرم افزار آماري نتایج بدست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریل، با استفاده از ن

GLM مورد تجزیه آماري قرار گرفت )SAS Institute, 2003 .(ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال مقایسه میانگین

)05/0P< (به  پس از تبدیلي که به صورت نسبی بودند هاداده. انجام شد )

100

x
arcSin

  .ندري قرار گرفتمورد تجزیه آما) 

  

  بحث و نتایج 

خوراك مصرفی تحت تاثیر سطح پودر چربی، متیونین و افزودن سولفات سدیم قرار نگرفت ولی اثر سطح پودر چربی روي رشد روزانه و 

فر درصد  و ص5/2 درصد پودر چربی تغذیه شده بودند نسبت به گروه هاي 5پرندگانی که با جیره ). >05/0P(ضریب تبدیل معنی دار شد 

ها روي رشد روزانه و ضریب تبدیل اثرات متقابل دوگانه و سه گانه آن. پودر چربی داراي رشد روزانه کمتر و ضریب تبدیل بیشتر بودند

پودر چربی بدون افزودن سولفات سدیم تغذیه شده بودند نسبت % 5هاي رشد روزانه و ضریب تبدیل در پرندگان که با جیره. معنی دار نبود

نشان ) P>05/0(پودر چربی با و بدون افزودن سولفات سدیم به ترتیب کاهش و افزایش معنی دار % 5/2پرندگان تغذیه شده با صفر و به 

  ).   1جدول (داد 

 روز کاهش معنی داري 21 تا 0هاي گوشتی در سن  درصد پودر چربی به جیره جوجه6 و 3با وارد نمودن سطوح ) 1387(شمس شرق 

نشان داد که جایگزین نمودن ) 2004(تحقیقات ماال و همکاران . ها نسبت به سطح صفر درصد مشاهده نمودندوزن جوجهروي افزایش 

تبعیدیان و صادقی . گرددهاي گوشتی میداري در عملکرد جوجههاي گیاهی باعث کاهش معنیهاي چرب با روغنهاي کلسیمی اسیدنمک

هاي چرب را اضافه نمودند و گزارش کردند در پرندگان هاي کلسیمی اسید درصد نمک5/7  و5/2هاي گوشتی به جیره جوجه) 2006(

یابد و دلیل پودر چربی میانگین وزن نهایی کاهش می% 5/2 درصد پودر چربی نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره 5/7تغذیه شده با جیره 

ا کاهش قابلیت هضم آن به علت هیدرولیز ناقص در دستگاه گوارش جوجه ها ذکر احتمالی آن را پایین بودن کیفیت این محصول و ی

  .کردند

توان گفت بنابراین می) 2 و 1نمودار (هایی که حاوي سطح پودر چربی باال بودند موجب بهبود عملکرد شده سولفات سدیم تنها در جیره

داري نداشت که ت فقدان چربی در جیره استفاده از سولفات اثر معنیسولفات براي هضم چربی مورد استفاده قرار گرفته است و در صور

تواند به دلیل عدم تجزیه متیونین بهبود ناشی از افزودن سولفات سدیم می. مطابقت دارد) 1383(نتایج حاصل با گزارش هاشمی و همکاران 

بنابراین اضافه کردن متیونین و سولفات معدنی . گرددد میبراي تامین سولفات فعال مورد نیاز بدن باشد که در این حال متیونین صرف رش

  ). 6 و 9(شود هایی با کمبود اسید آمینه گوگرد دار منجر به بهبود عملکرد میبه جیره

پودر چربی  % 5هاي حاوي هایی که با جیرهکمترین راندمان الشه در جوجه). >05/0P(اثر سطوح چربی روي راندمان الشه معنی دار شد 

استفاده از چربی در جیره، باعث افزایش چربی الشه ) 2001(بر اساس گزارش لیسون و سامرز ). 1جدول (غذیه شده بودند مشاهده شد ت

هر کاهشی در مقدار چربی شکمی الشه براي مصرف کنندگان و تولید کنندگان گوشت طیور، مورد توجه . هاي گوشتی گردیده استجوجه

  ). 3(هاي گوشتی به منظور تولید موثر گوشت بدون چربی از توجه خاصی برخوردار است ی در جوجهاست، لذا کنترل ذخیره چرب



The 4th Congress on Animal Science – September 2010 804

  

A study on the effect of fat powder, sulfur amino acids and sodium sulfate on broiler chicken 
performance

H. Zargh1,2, A. Golian2, A. Zeaee1, M. R. Tavakkole1 and A. Zanganeh1

1Department of Animal Science, Agricultural Teaching Centre of Khorasan Razavi 

2Department of Animal Science, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

ABSTRACT A completely randomized design experiment with a 3×3×2 factorial arrangement was 
conducted to study the performance of broiler chickens fed three different levels of fat powder (0, 
2.5 and 5%) and three levels of sulfur containing amino acids (90, 100 and 110%) in a corn-soy 
based diet and with/ without sodium sulfate supplementation. Each diet fed to four groups of ten 
male birds each. The diets were isocalric and isonitrogenous and fed ad-libitum from 24 to 42 d of 
age. Similar daily feed intake observed in birds fed different diets.The average daily weight gain 
decreased and feed conversion increased when 5% fat powder diet was fed during 24 to 42 d of age 
(P<0.05). The use of different levels of sulfur containing amino acids in diets did not significantly 
affect broiler chickens performance. However, increased sulfur amino acids and used of sodium 
sulfate supplementation in diets lower the adverse effect of fat powder on chicken performance. 
Key words: broiler chicken, fat powder, sulfur amino acids, sodium sulfate, performance
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هاي عملکردي، راندمان الشه، چربی حفره بطنی، وزن کبد و وزن کیسه         یونین و سولفات سدیم بر شاخص     اثر سطح چربی، مت   : 1جدول

   روزگی42هاي گوشتی در سن صفري جوجه

    اثرات اصلی

خوراك 

    ضریب تبدیل  رشد  مصرفی

راندمان 

  الشه

چربی حفره 

  بطنی

وزن 

  کبد

وزن کیسه 

  صفري

  ----- --- ----  درصد وزن زنده ----- --- ----     گرم:گرم  گرم به ازاي قطعه در روز    چربی

0      56/143  
a

42/59  
b
 45/2  

a
 31/71  65/1  21/2  09/0  

5/2      19/145  
a
 52/58  

b
 50/2  

a
 07/71  27/1  12/2  08/0  

5      75/145  
b

53/52  
a
 80/2  

b
 89/69  00/3  20/2  09/0  

                    متیونین

90      17/145  92/54  66/2    47/70  52/1  23/2  
a
 10/0  

100      82/144  96/57  55/2    00/71  52/1  17/2  
b
 08/0  

110      60/144  59/57  53/2    77/70  50/2  14/2  
a
 09/0  

                  سولفات سدیم

0      84/144  76/55  63/2    91/70  49/1  17/2  08/0  

001/0      89/144  88/57  53/2    60/70  45/2  18/2  09/0  

  07/0  35/0  92/31  31/1    08/0  42/31  83/17    واریانس خطا

a…b -05/0(دار هستند هاي هر ستون براي هر اثر که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی میانگین P<(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اثر سطح چربی جیره و افزودن مکمل سولفات : 1نمودار

جوجه هاي گوشتی در سن سدیم بر میانگین رشد روزانه 

 روز42-24

اثر سطح چربی جیره و افزودن مکمل سولفات سدیم          : 2نمودار

 24-42بر میانگین ضریب تبدیل جوجه هاي گوشـتی در سـن            

روزگی
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