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استفاده از اسیدهای چرب و نمک کلسیمي اسیدهاي چرب سویا در جیره غذایی جوجه هاي گوشتي
نیما مساوات1

• چکیده

این مطالعه جهت بررسي اثرات استفاده از نمک کلسیمي اسیدهاي چرب و اسیدهای چرب  سویا بر عملکرد، 

راندمان الشه، درصد لوزالمعده و درصد چربي شکمي در جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد  500 قطعه جوجه 

گوشتي از آمیخته تجارتي راس در قالب یک طرح کاماًل تصادفي در پنج گروه آزمایشی و هر گروه شامل چهار 

تکرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه با میانگین وزن یکسان مورد آزمایش قرار گرفتند. طول دوره آزمایش 49 

روز بود. گروه هاي آزمایشي در قالب جیره هاي غذایي حاوي سطوح مختلفي از نمک کلسیمي اسیدهاي چرب 

سویا و اسیدهای چرب سویا بودند. بدین صورت، در گروه اول )شاهد( در کل دوره آزمایش از اسیدهای چرب 

سویا و نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن استفاده نشد. در گروه دوم در دوره آغازین، رشد و پایانی به ترتیب 

مقادیر0، 2/5 و 5 درصد اسیدهای چرب سویا، در گروه سوم در این دوره ها به ترتیب مقادیر 0، 2/5 و 5 درصد 

نمک کلسیمي اسیدهاي چرب سویا، در گروه چهارم به ترتیب مقادیر2/5، 5 و 5 درصد اسیدهای چرب سویا و 

براي گروه پنجم به ترتیب مقادیر 2/5، 5 و 5 درصد از نمک کلسیمي اسیدهاي چرب سویا به کار برده شد. نتایج 

حاصل از تجزیه آماري اختالف معني داری در مصرف خوراك، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراك بین 

گروه هاي آزمایش در دوره هاي مختلف پرورش را نشان داد )P <0/05(. بین گروه هاي مختلف از نظر راندمان 

الشه و درصد لوزالمعده اختالف معني دار مشاهده گردید )P <0/05(. استفاده از اسیدهای چرب سویا و نمک 

کلسیمي اسیدهاي چرب آن اثر معني داري بر چربي شکمي نداشت. یافته ها نشان مي دهد که استفاده از اسیدهای 

چرب سویا در مقایسه با نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن اثر مفیدي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دارد.

واژه هاي کلیدي: جوجه هاي گوشتي، نمک کلسیمي، اسیدهاي چرب، عملکرد، الشه.

1- عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان 
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• مقدمه

به علت اینکه طیور قادر به هضم و جذب چربي اضافه شده به جیره خود بوده و چربي ها به عنوان یک منبع 

غني انرژي قیمت مناسبي دارند؛ لذا، افزودن چربي در جیره طیور اقتصادي به نظر مي رسد. استفاده از چربي به 

انجام گرفته  انرژي و جانشیني آن به جاي بخشي از کربوهیدرات هاي جیره، در تحقیقات متعددي  عنوان منبع 

است )3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 13و14(. گزارشات حاکی از این می باشند که قابلیت هضم و جذب چربي به 

آن  به  که چربي  پایه اي  ترکیب جیره  و  پرنده، وضعیت روده  پرنده، گونه  آن، سن  اسیدهای چرب  نوع  وسیله 

اضافه مي شود تحت تأثیر قرار مي گیرد )4و5و6(. محققان نشان دادند که توانایي دستگاه گوارش براي استفاده از 

چربي در جوجه هاي جوان پایین است )8(. کلسیم از جمله عناصري است که با اسیدهای چرب تولید صابون 

کرده، باعث کاهش انرژي زایي و قابلیت دسترسي اسیدهاي چرب در دستگاه گوارش طیور و دفع آن به صورت 

صابون مي گردد )4و5و6(. از چربي هاي عمده که در تغذیه طیور مورد استفاده قرار مي گیرند چربي هاي حیواني 

و روغن هاي گیاهي مي باشند )1(. استفاده از چربي ها و روغن ها در جیره هاي دام و طیور از لحاظ عملي دشوار 

است. ذوب، نگهداري، خطر اکسیداسیون و مسئله حمل و نقل چربي ها از جمله مشکالت استفاده از آنهاست. 

همچنین مخلوط کردن چربي هاي ذوب شده و روغن هاي مایع با جیره نیاز به امکانات ویژه اي دارد. از این رو 

انتظار مي رود تهیه پودر از چربي و روغن ها که عمومًا از طریق تولید نمک کلسیمي آنها صورت مي گیرد، بتواند 

از مشکالت استفاده از چربی ها در جیره بکاهد؛ در ضمن بتوان پودر چربي را هم به عنوان یک منبع انرژي زا و 

هم یک منبع کلسیم در جیره غذایي طیور مورد استفاده قرار داد. در این تحقیق به بررسی امکان استفاده از نمک 

کلسیمي اسیدهاي چرب سویا در جیره جوجه هاي گوشتي به عنوان یک منبع انرژي در مقایسه با اسیدهای چرب 

سویا پرداخته شده است. 

• مواد و روشها

در این تحقیق 500 قطعه جوجه گوشتي از آمیخته تجارتی راس1 مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش بر اساس 

طرح کاماًل تصادفي با 5 گروه آزمایشی و چهار تکرار برای هر گروه انجام شد. جوجه ها در روز اول ورود به 

سالن وزن کشی شدند و بر اساس میانگین وزن گروهی یکسان به تعداد 25 قطعه، در هر تکرار بطور تصادفي قرار 

گرفتند. طراحی پنج گروه آزمایشی در قالب جیره هاي غذایي به این صورت انجام شد: گروه اول )شاهد( در کل 

دوره آزمایش بدون استفاده از اسیدهای چرب سویا یا نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن، گروه دوم در دوره هاي 

آغازین، رشد و پایاني به ترتیب حاوي 0، 2/5 و 5 درصد اسیدهای چرب سویا، گروه سوم در دوره هاي آغازین، 

رشد و پایاني به ترتیب حاوي 0، 2/5 و 5 درصد نمک کلسیمي اسیدهای چرب سویا، گروه چهارم در دوره هاي 
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آغازین، رشد و پایاني به ترتیب حاوي 2/5، 5 و 5 درصد اسیدهای چرب سویا و گروه پنجم در دوره هاي آغازین، 

رشد و پایاني حاوي 2/5،  5  و 5 درصد نمک کلسیمي اسیدهای چرب سویا بودند. ترکیب اسیدهاي چرب سویا و 

نمک کلسیمي اسیدهاي چرب سویا در جدول 1 آمده است. کلیه شرایط محیطي و پرورشي طبق شرایط استاندارد 

و براي کلیه جوجه ها به طور یکسان اعمال گردید. جیره هاي آزمایشي )جدول 2( بر اساس جدول احتیاجات 

غذایي طیور )NRC 1994( تنظیم گردیدند)11(. جیره ها حاوی مقادیر یکسان انرژی، ویتامین و مواد معدنی در 

کل دوره پرورش بودند. میزان پروتئین برای تمام جیره ها در هر دوره از پرورش یکسان بود. در طول آزمایش در 

پایان هر هفته خوراك مصرفي همچنین وزن جوجه ها برای هر تکرار توسط ترازو با دقت 0/1 گرم اندازه گیری 

گردید. سپس ضریب تبدیل خوراك براي دوره های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره آزمایش محاسبه گردید. در 

روز 49، از هر واحد آزمایشی یک جوجه که وزن آن نزدیک به میانگین وزن جوجه هاي آن تکرار بود انتخاب و 

پس از وزن کشي کشتار شد. سپس وزن الشه، چربي شکمی و لوزالمعده بطور جداگانه و به دقت توزین شده و 

بر اساس وزن زنده بیان شد. آزمون همگنی واریانسها بر روی داده ها انجام و در صورت لزوم تبدیل داده صورت 

گرفت )2(. تجزیه آماري داده ها توسط نرم افزار SAS انجام پذیرفت و مقایسه میانگین های صفات مورد بررسي 

براي گروه های آزمایش با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت )12(.

جدول1- ترکیب چربي هاي استفاده شده در آزمایش از نظر نوع اسیدهاي چرب
شاخص اسیدهاي چرب)درصد(نوع چربي

14:016:018:016:118:118:218:3
0/318/03/00/329/046/00/8اسیدهاي چرب سویا

0/2515/52/50/2525/040/00/7نمک کلسیمي اسیدهاي چرب سویا
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جـدول2- جیـره های مـورد آزمـایش و آنـالیز آنـها
آغازین

گروه
پنجم

رشد

گروه
پنجم

پایانی

اقــالم
خوراکي

گروه
اول

گروه
دوم

گروه
سوم

گروه
چهارم

گروه
اول

گروه
دوم

گروه
سوم

گروه
چهارم

گروه
اول

گروه
دوم

گروه
سوم

گروه
چهارم

گروه
پنجم

63/1463/1463/1448/7749/2262/1552/4452/8740/8941/7467/843/0743/9743/0743/97ذرت

30/2330/2330/2330/830/825/3524/7124/5824/1423/8717/8516/1615/9816/1615/98سویا

-5-5--5-2/5--2/5---اسیدچرب سویا

نمک کلسیم
اسیدچرب سویا

----2/5--2/5-5--5-5

DCP0/980/980/980/950/940/740/670/670/610/60/350/190/190/190/19

1/611/611/611/51/081/681/671/261/660/811/581/530/671/530/67پودر صدف

0/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل ویتامین

0/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدني

10107/8310101515315151515---جــو

333331/251/251/251/251/252/72/72/72/72/7پودر ماهي

1/520/640/780/640/78-----1/451/52---ماسـه

0/360/360/360/350/350/360/350/350/340/340/210/180/180/180/18نـمـک

-----0/070/070/070/060/07-----ال- الیزین

0/180/180/180/190/190/080/090/090/10/10/010/030/030/030/03ديـ  ال متیونین

5/735/8710/4510/724/4815151515------سـبوس

انـرژي
Kcal / Kg

290029002900290029002900290029002900290029002900290029002900

CP%21/621/621/621/621/618/12518/12518/12518/12518/12516/316/316/316/316/3

CF %3/543/543/543/73/73/53/973/984/414/443/44/44/44/44/4

Ca%0/990/990/990/990/990/820/820/820/820/820/730/730/730/730/73

Av. P.%0/410/410/410/410/410/320/320/320/320/320/270/270/270/270/27

 Na%0/180/180/180/180/180/170/170/170/170/170/120/120/120/120/12

Lys%1/031/031/031/041/040/910/910/910/910/910/770/770/770/770/77

Met%0/510/510/510/510/510/360/370/370/370/370/290/290/290/290/29

Met + C ys%0/820/820/820/820/820/6550/6550/6550/6550/6550/550/550/550/550/55

Trp%0/250/250/250/250/250/210/220/220/230/230/190/210/210/210/21

Arg%1/341/341/341/351/351/151/161/161/171/1711111
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• نتایج

خوراك مصرفي: نتایج حاصل از میانگین خوارك مصرفي گروه های آزمایشي )جدول 3( نشان داد که، در دوره 

 .)P <0/05( آغازین اختالف معني دار بین گروه چهارم با کمترین مقدار خوراك مصرفي و بقیه گروه ها وجود دارد

در دوره رشد نیز از نظر میانگین خوراك مصرفي بین گروه پنجم با بقیه گروه ها اختالف معني دار مشاهده گردید 

)P <0/05(. در دوره پایانی بین گروه ها اختالف معني دار مشاهده نشد. درکل دوره آزمایش )49-1 روزگی( بین 

گروه پنجم و بقیه گروه ها اختالف معني دار مشاهده شد )P <0/05(. گروه پنجم در مقایسه با سایر گروه ها در کل 

دوره آزمایش، باالترین میزان مصرف خوراك را نشان داد و اختالف معني داری بین گروه هاي اول، دوم، سوم و 

چهارم در کل دوره مشاهده نگردید. 

افزایش وزن: نتایج حاصل از مقایسه میانگین افزایش وزن گروه هاي آزمایشي در جدول 4 نشان داده شده 

است. در دوره هاي آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورش بین گروه هاي آزمایشي اختالف معني دار مشاهده 

بیشتر در  افزایش وزن  از اسیدهای چرب سویا در جیره غذایي سبب  نتایج نشان داد، استفاده   .)P <0/05(شد

گروه هاي دوم و چهارم در کل دوره پرورش نسبت به گروه شاهد گردیده است. در حالیکه استفاده از نمک کلسیمي 

اسیدهاي چرب سویا در کل دوره آزمایش در گروه های سوم و پنجم باعث وزن کمتر جوجه ها نسبت به گروه 

شاهد گردید. 

ضریب تبدیل خوراك: نتایج حاصل از مقایسه میانگین ضرایب تبدیل خوراك در گروه هاي آزمایشي در دوره هاي 

آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورش اختالف معني دار نشان مي دهد )P <0/05(. نتایج نشان داد )جدول 5( 

استفاده از نمک کلسیمي اسید چرب سویا باعث افزایش ضریب تبدیل خوراك در کل دوره پرورش در جوجه هاي 

گروه هاي سوم و پنجم نسبت به گروه شاهد گردید، درحالي که استفاده از اسیدهای چرب سویا در جیره غذایي سبب 

بهبود ضریب تبدیل خوراك گروه هاي دوم و چهارم نسبت به گروه شاهد در کل دوره آزمایش گردید. 

صفات الشه: اثرات استفاده از اسیدهای چرب سویا و نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن روي راندمان الشه و 

درصد چربي احشایي و درصد پانکراس براساس وزن زنده در جدول 6 آمده است. نتایج نشان مي دهد که از نظر 

راندمان الشه بین گروه ها اختالف معني دار وجود دارد)P <0/05(. استفاده از اسیدهای چرب سویا باعث بهتر شدن 

راندمان الشه در گروه هاي دوم و چهارم نسبت به گروه شاهد گردید، درحالي که استفاده از نمک کلسیمي اسیدهای 

چرب سویا راندمان الشه را در گروه هاي سوم و پنجم نسبت به گروه شاهد بهبود نداده است. استفاده از اسیدهای 

چرب سویا و نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن )پودر چربی( اختالف معني داري بین چربي شکمي گروه های 

 .)P <0/05(آزمایشي ایجاد نکرد. از نظر درصد لوزالمعده اختالف معني داري بین گروه هاي آزمایشي مشاهده شد

استفاده از اسیدهای چرب سویا و نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن باعث افزایش درصد لوزالمعده نسبت به 

گروه شاهد گردید.
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جدول3- مقایسه میانگین هاي خوراك مصرفی گروه های آزمایشي)میانگین + انحراف معیار(

.C.Vدوره های رشدگروه اولگروه دومگروه سومگروه چهارمگروه پنجم

4/12802/24 a±5/27722 b±5/39777/5 a±5/41775/25 a±5/37775/5 a±5/33
دوره آغازین

)0تا21 روزگی(

1/183038/a1±13/492718 b±12/412651/33 b±11/442654/4 b±12/472644/32 b±12/45
دوره رشد

)22 تا 42 روزگی(

2/911096 a±7/331078/4 a±7/291081/23 a±7/221068 a±7/271061/34 a±7/31
دوره پایانی

)42تا49روزگی(

2/084936/4 a±22/164518/4 b±26/14510/1 b±20/074497/6 b±22/144481/17 b±21/19کل دوره

a و b و...: اعدادي که داراي حروف مشابه نیستند در سطح 5 درصد اختالف معني دار دارند.

جدول4- مقایسه میانگین هاي افزایش وزن بدن گروه های آزمایشي
.C.Vگروه اولگروه دومگروه سومگروه چهارمگروه پنجم

5/37389 b±6/44405/1 a±4/4411/50 a±5/38411/64 a±5/35410/44 a±5/2دوره آغازین

1/951075/1 c±6/521227/6 a±6/51115/45 c±5/481184/28 ab±6/421129/59 bc±7/47دوره رشد

3/87572/5 b±6/5617/14 a±5/58 578 b±6/6608/8 a±6/53571/53 b±6/57دوره پایانی

3/132036/6 c±17/52250 a±16/482104/92 bc±17/452204/7 ab±16/32111/56 bc±17/24کل دوره
a و b و...: اعدادي که داراي حروف مشابه نیستند در سطح 5 درصد اختالف معني دار دارند.

جدول5- مقایسه میانگین هاي ضریب تبدیل خوراك گروه های آزمایشي
.C.Vگروه اولگروه دومگروه سومگروه چهارمگروه پنجم

4/242/06 a±0/0162 1/78 b±0/01611/89 b±0/01591/88 b±0/0161/89 b±0/0163دوره آغازین

3/412/82 a±0/0162/21 c±0/01632/38 b±0/01622/24 bc±0/01642/34 bc±0/0168دوره رشد

4/341/91 a±0/01631/74 b±0/01591/87 a±0/01561/75 b±0/01581/85 a±0/0161دوره پایانی

3/832/42 a±0/0163 2 c±0/01642/14 b±0/01682/04 bc±0/01642/12 b±0/0163کل دوره
a و b و...: اعدادي که داراي حروف مشابه نیستند در سطح 5 درصد اختالف معني دار دارند.

جدول6- مقایسه میانگین هاي بعضی صفات الشه گروه های آزمایشي
.C.Vگروه اولگروه دومگروه سومگروه چهارمگروه پنجم

3/2763/b85±0/47 70/a35±0/564/b61±0/3766/ab74±0/4366/ab58±0/41راندمان الشه

14/882/a13±0/053 2/a42±0/061 1/45 a ±0/057 1/88 a ±0/051 1/43 a ±0/055
درصد چربی 

شکمی2

5/910/b2004±0/00220/a2452±0/00260/b1955±0/00250/ab2073±0/00210/b1844±0/0028
درصد 

لوزالمعده3
a و b و...: اعدادي که داراي حروف مشابه نیستند در سطح 5 درصد اختالف معني دار دارند.

1و2و3: بر اساس وزن زنده.
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• بحث

در جیره  اسیدهاي چرب سویا  کلسیمي  نمک  از  استفاده  اثر  در  افزایش مصرف خوراك  خوراك مصرفي: 

مي تواند به علت افزایش خوش خوراکي جیره هاي ترکیب شده با پودر چربي و یا به دلیل کاهش میزان انرژي زایي 

اسید چرب باند شده با کلسیم باشد )9و15(. بنابراین جوجه هاي گروه پنجم که در مقایسه با گروه سوم مقدار 

بیشتري پودر چربي در کل دوره پرورش مصرف کردند مقدار خوراك آنها به طور معني داري نسبت به گروه های 

دیگر افزایش یافت. نتایج حاصل با نتایج بعضی محققان که بیان کردند استفاده از نمک کلسیمي اسیدهای چرب 

در جیره سبب افزایش خوراك مي گردد، مطابقت دارد )7و15(.

افزایش وزن: افزایش وزن بیشتر جوجه هاي گروه دوم و چهارم در کل دوره آزمایش به این علت است که 

استفاده از چربي به علت کاهش سرعت عبور خوراك در دستگاه گوارش موجب افزایش اثر آنزیم ها بر خوراك و 

بهبود فرآیند هضم مي شود )3(. این نتیجه با نتایج سایر محققان، که بیان کردند استفاده از چربي و افزایش سطح 

آن در جیره سبب بهبود افزایش وزن جوجه ها می گردد، مطابقت دارد)7(. افزایش وزن کمتر جوجه هاي گروه هاي 

سوم و پنجم در کل دوره آزمایش ممکن است به این علت باشد که پیوند کلسیم با اسید چرب در پودر چربي 

باعث کاهش قابلیت هضم و انرژي زایي اسید چرب شده، بنابراین جوجه ها نتوانستند به طور مؤثري پودر چربي را 

هضم و جذب نمایند و در نتیجه افزایش وزن کمتري نسبت به گروه شاهد داشتند. این نتایج با گزارشات محققاني 

که بیان کردند کلسیم بر روي قابلیت دسترسي و انرژي زایي اسیدهاي چرب در دستگاه گوارش اثر گذاشته و آن را 

کاهش مي دهد مطابقت دارد )4و5و6(. همچنین با نتایج بعضی محققان که بیان کردند انرژي زایي یک منبع چربی 

در مقایسه با پودر چربی آن بیشتر است، مطابقت دارد )9(.

ضریب تبدیل خوراك: افزایش ضریب تبدیل خوراك در گروه هاي سوم و پنجم به این علت است که در این 

گروه ها میزان افزایش وزن در کل دوره آزمایش کمتر و خوراك مصرفی بیشتر بود، بنابراین ضریب تبدیل خوراك 

در این گروه ها باالتر از گروه شاهد گردیده است. این نتیجه با نتایج سایر محققان که بیان کردند استفاده از پودر 

چربي باعث افزایش ضریب تبدیل خوراك در طیور مي گردد مطابقت دارد )9و15(. علت بهبود ضریب تبدیل 

خوراك در گروه هاي دوم و چهارم در اثر افزایش وزن بیشتر و خوراك مصرفي کمتر در این گروه  ها در کل دوره 

آزمایش بوده است. این نتایج با نتایج محققاني که بیان کردند استفاده از چربی باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك 

در طیور مي گردد، مطابقت دارد )7و13و14(.

صفات الشه: از آنجاییکه استفاده از اسیدهای چرب سویا در کل دوره آزمایش اثر مفیدي بر روي افزایش 

وزن و ضریب تبدیل خوراك داشت و پودر چربي اثر مفیدي بر افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك نداشت، 

لذا راندمان الشه در اثر استفاده از اسیدهای چرب سویا در مقایسه با نمک کلسیمي اسیدهاي چرب آن، بهتر شده 

است. این نتایج با نتایج سایر محققان که بیان کردند استفاده از پودر چربي اثر سودمندي بر عملکرد الشه ندارد 
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مطابقت دارد )15(. همچنین با نتایج محققاني که بیان کردند استفاده از چربی در جیره طیور به علت کاهش سرعت 

عبور خوراك، باعث هضم و جذب بهتر مواد مغذی مي گردد و اسیدهای آمینه در وضعیت مناسب تری جهت بهبود 

بازده الشه فراهم مي شوند، مطابقت دارد )3(. افزایش درصد لوزالمعده در گروه هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم 

به این علت است که اضافه کردن چربي )اعم از اسیدهای چرب سویا و پودر آن( در جیره سبب افزایش فعالیت 

لوزالمعده جهت ترشح آنزیم لیپاز مورد نیاز برای هضم و جذب چربي در دستگاه گوارش شده است )10(.

این تحقیق نشان داد که استفاده از نمک کلسیمي اسیدهاي چرب )پودر چربی( در جیره غذایي جوجه هاي 

گوشتي اثر مفیدي بر عملکرد آنها ندارد. هر چند استفاده از مقادیر کمتر پودر چربي در جیره نتایج مشابهي با جیره 

شاهد داشت ولي باعث بهتر شدن عملکرد نگردید. نتایج نشان داد که استفاده از اسیدهای چرب سویا و افزایش 

مقدار آن تا 5% اثرات مفیدي بر روي عملکرد جوجه هاي گوشتي داشت.
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