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چکیده
سطوح مختلف تفاله لیموترش بر استفاده ازبا جیرهپروتئینانرژي وکاهشاثرات هدف از انجام این مطالعه، بررسی 

قطعه جوجه گوشتی 240تعداد در مجموع هاي گوشتی بود. هاي خون و عملکرد جوجههاي مربوط به رشد، فراسنجههورمون
قرار داده شدند. تیمارها قطعه)15و در هر تکرار با تکرار4(تیمار4تصادفی با در یک طرح کامال308ًروزه از سویه راسیک

پس از جداسازي صفات عملکردي محاسبه ودر انتهاي آزمایش، . نددرصد تفاله لیموترش بود12و 8، 4، حاوي صفربه ترتیب 
نتایج گیري شدند. اندازهآناالیزرخون با سیستم اتوبیوشیمیایی هاي به روش االیزا و شاخصهاهورمونهاي خون،سرم از نمونه

. )P>05/0(شدآغازین و پایانی هايدورهانتهايها در هاي حاوي تفاله مرکبات باعث کاهش وزن جوجهداد که جیرهنشان
مصرف. )P>05/0(شدسینه و چربی ناحیه شکمی وزن ، بازده الشهباعث کاهش جیرهدرتفالهمصرف سطوح مختلف،چنینهم

خون در ین با چگالی زیاد ئو افزایش لیپوپروتکمین با چگالی ئها، لیپوپروتیدگلیسرتفاله لیموترش باعث کاهش کلسترول، تري
اما ،رشد و انسولین خون نداشتهايداري بر سطح هورمونر معنییثتأ. مصرف تفاله لیموترش )P>05/0(هاي گوشتی شد جوجه

کاهش رشدعلت و سم پایه بدنتواند باعث کاهش متابولیمیاینکه)P>05/0(باعث کاهش ترشح هورمون تیروکسین شد 
آزمایش و رعایت نکات بهداشتی، تلفاتی در هیچ کدام از تیمارهاي انجامسالن محلدقیقدر این تحقیق به جهت کنترل. باشد

لیپیدي خون و -هاي متابولیکیبر شاخصمصرف تفاله لیموترشدارمعنیوبر اساس تاثیرات مثبتاما.آزمایشی وجود نداشت
ضمنتفاله لیموترش استفاده از سطوح کمتوان با میاي در شرایط مزرعهتوان نتیجه گرفت که میربی ناحیه شکمی، کاهش چ

هاي متابولیکی مربوط به از بروز ناهنجاريهاي گوشتی،جوجهدر رشد سرعت کنترل انرژي و پروتئین جیره وتراکمکاهش نسبی
شد.مت پرندگان باعث ارتقاي سالجلوگیري و،زیادرشد سرعت 

، جوجه گوشتی، رشدعملکرد، تفاله لیموترش، هورمونکلیدي:هايواژه

مقدمه
مرکبات، محصوالت مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري 

هاي که گونهباشندمیو وابسته به خانواده بزرگی از گیاهان 
، نارنگی، گریپ فروت، لیموشیرین و ها شامل پرتقالغالب آن

اي تفاله مرکبات شامل پوست، الیاف رشته.باشدرش میلیموت
تا 85فاله خشک مرکبات شاملتباشد. داخل میوه و بذر می

76/2و44/3خام، ینئپروتدرصد 9/6ماده خشک، درصد92
انرژي قابل هضم و انرژي به ترتیب مگاکالري در کیلوگرم

پوست ، واز لیمگیريپس از آب.)28(باشدقابل متابولیسم می
مواد ازفیبر و برخیمنابع بسیار خوبی از مانده، باقیتفاله و 

منابع فیبري خوراکی از جمله تفاله ). 7باشند (مغذي می
). 20ها استفاده کرد (ايمعدهتوان در تکمرکبات را می

درصد از تفاله 20تر از مصرف بیشگزارش شده است که 
ته نخست هف4در تلفاتدار مرکبات باعث افزایش معنی

ثیري بر میزان تلفات نداردأ، تيدرصد10اما مصرف .شودمی
طیور در تغذیه طیور مخصوصاًزیادها با فیبر انواع خوراك). 7(

شود. با این حال، بسته به نوع و غلظت گوشتی استفاده می
طیور دیده شده درها ها در جیره طیور، اثرات مختلفی از آنآن

هايساکاریدغیرمحلول که شامل پلی). فیبر17است (
جیره از هاي کنندهعنوان رقیقاي و لیگنین است، بهغیرنشاسته

در نظر گرفته لحاظ انرژي و پروتئین و برخی از مواد مغذي

هايد. الیاف نامحلول به صورت گسترده توسط باکترينشومی
گیرند وتاثیر قرار نمیطیور تحتموجود در دستگاه گوارش

ثر نیستند. اگرچه پیشنهاد ها چندان مؤجمعیت و ترکیب آندر
هاي گیاهی تشکیل شده شده است، الیاف از مواد مغذي سلول

. در مقابل، )12(ها مقاوم هستند ها در مقابل آنزیماست اما آن
اي داراي بعضی از مواد ضدتغذیهالیاف محلول شامل پکتین 

اي باعث استهساکاریدهاي محلول غیرنشباشند. پلیمی
افزایش ویسکوزیته گوارشی و اثر بر هضم و جذب مواد مغذي 

). 30شود () و در نتیجه کاهش سرعت عبور خوراك می31(
هوازي در روده و هاي بیاین اثر باعث افزایش فعالیت باکتري

هاي صفراوي که براي جذب تولید سموم و از بین رفتن نمک
توانایی مصرفی،تینپک).12شود (چربی ضروري است، می

را دارد داري آب گوارشیتشکیل ژل و افزایش ظرفیت نگه
ها باشد، خوراك طیور شامل پکتین موجود در تفالهاگر). 31(

باعث کاهش بازده استفاده از مواد غذایی از طریق تبدیل 
ها و هاي چرب فرار توسط باکتريها به اسیدکربوهیدرات

جیره باعث توسعه اندازه . فیبر)12(دشوکاهش رشد می
. شودالشه میکیفیت چنین بهبود هاي گوارشی و هماندام
محلول هايساکاریدهاي حاوي مقدار زیاد پلیجیره

دستگاه هاياندامشدن اندازه برخی اي باعث بزرگغیرنشاسته
). طیور به علت دارا نبودن آنزیم سلوالز 21شود (گوارش می

بیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع ط
پژوهشهاي تولیدات دامی
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باشند به همین علت بخش عمده ز نمیقادر به استفاده از سلول
دهنده ترکیبات ساختمانی الیاف خام موجود در موادتشکیل

نظر به این که گیرد.ها قرار نمیغذایی، مورد استفاده آن
بنابراین تراکم مواد ،ظرفیت دستگاه گوارش محدود است

یابد. مغذي جیره با کاربرد فیبر زیاد در آن، اجباراً کاهش می
آنزیمی براي تجزیه پیوندهاي بتاگلوکوزید ،ت عالیحیوانا

ها به مقدار زیادي سلولز را ندارند، این آنزیم در میکروارگانیسم
تجزیه سلولز در دستگاه گوارش تنها ،شود و بنابراینتولید می

،زیست در روده کورهاي هماز طریق میکروارگانیسم
دها، اسیدهاي پذیر است که باعث آزاد شدن مونوساکاریامکان

د. هر چند ممکن است شوچرب فرار و تولید انرژي از الیاف می
شده در دستگاه گوارش تجزیه شود مصرفدرصد از سلولز 10

ها تر این مقدار در روده کور توسط میکروارگانیسماما بیش
تواند چندان مورد ها نمیگیرد که محصوالت آنانجام می

5/7هاي مرکبات تا ده از تفالهاستفا).1استفاده قرار گیرد (
داري بر وزن بدن ندارد اما اگر این درصد هیچ تاثیر معنی

. )7(شوددرصد برسد کاهش وزن را باعث می10میزان به 
دهد وصیات الشه را تغییر نمیها خصچنین استفاده از تفالههم

شده با جیره حاوي تفاله یهذپرندگان تغبرخی از در البته، ). 7(
بات، اختالالت رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی دیده مرک

رابطه ،شده است. اثرات منفی بر رشد و ضریب تبدیل غذایی
مستقیم با افزایش تفاله مرکبات در جیره دارد. وزن بدن هم 

داري در صورت استفاده از تفاله مرکبات به صورت معنی
بر ). اثرات منفی فیبر در رژیم غذایی 18یابد (کاهش می

هاي گوشتی رابطه نزدیکی با کاهش هضم مواد عملکرد جوجه
باعث کاهش تراکم مصرف منابع فیبري). 29مغذي دارد (

مواد مغذي، افزایش سرعت عبور و کاهش قابلیت هضم مواد 
).23شوند (که رشد را تحت تاثیر قرار دهد، میطوريمغذي به

اهش افزایش ذرت باعث کپایههایی بر تفاله مرکبات در جیره
چنین افزایش ضریب تبدیل غذایی وزن و وزن نهایی و هم

چنین پکتین نیز مانند فیبر باعث کاهش افزایش شود. هممی
هاي محتوي تفاله هجیر). 13د (شووزن و وزن نهایی می

هاي محلول هستند باعث افزایش مرکبات که غنی از پکتین
فزایش مصرف شوند. به دلیل انسبی طول روده پرندگان می

غذا و گوارش ناچیز الیاف خام خوراك باعث افزایش مواد 
با افزایش پرندهشود و در نتیجه شده در لوله گوارش میهضم

دهد. افزایش زمان ظرفیت دستگاه گوارش به آن پاسخ می
ماندگاري خوراك در دستگاه گوارش منجر به کاهش مصرف 

دشوشه میخوراك شده در نتیجه منجر به کاهش بازده ال
الشه بازدهبرمنفیتاثیر،مرکباتتفالهحاويهاي). جیره2(

اختالالت ،شده با تفاله مرکباتذیهغدر پرندگان ت).3د (ندار
). رسوب 18رشد و کاهش کیفیت الشه دیده شده است (

شده با تفاله مرکبات چربی در ناحیه شکمی در پرندگان تغذیه
تر است. هاي معمول کما جیرهبه نسبت پرندگان تغذیه شده ب

شده با تفاله مرکبات به علت کمبود انرژي در پرندگان تغذیه
براي رشد طبیعی، رسوب چربی کاهش و طول دستگاه 

با افزایش سطح تفاله . )15،28(یابد گوارش افزایش می
کاهش و میزانی کمچگالبا لیپوپروتئین مرکبات میزان 

لیپوپروتئین افزایش یابد.فزایش میای زیادچگالبا لیپوپروتئین 

میزان انتقال معکوس افزایششاید به دلیل ی زیاد،چگالبا 
چنین باشد. هماي آن میکلسترول در پاسخ به دفع روده

پکتین موجود در تفاله مرکبات باعث کاهش میزان 
از طریق تاثیر بر غشاي مخاطی ی کم،چگالبا لیپوپروتئین 

فرایندهاي متابولیکی و ،اوي پکتینجیره ح.شودروده می
را تحت تاثیر قرار جذب گلوگز و کلسترول از جمله گوارشی 

وجود نشان دادند که)11(. کانتر و همکاران)25(دهدمی
،چنیندهد. هم، جذب گلوگز را کاهش میدر جیرهپکتین

شواتزر و د. شومیخونپکتین باعث کاهش کلسترول 
گلوکزتواند افزایش پکتین مید کهشان دادنن) 25همکاران (

فیبر زیاد در جیره طیور خون بعد از مصرف غذا را کاهش دهد. 
). 22د (شوباعث عدم تامین انرژي به صورت کامل می

دستگاه افزایش مقدار پرشدگیباعث افزایش فیبر جیره
بدون آن که مزیتی داشته باشد. از طرفی شودمیگوارش 

).22شود (روز اسهال میباعث بزیادفیبرمصرف 
اي محلول داراي اثرات ساکاریدهاي غیرنشاستهپلی

هاي ضد تر در فعالیتاي در طیور هستند و بیشضدتغذیه
در ،اي فیبر محلولاي شرکت دارند. اثرات ضد تغذیهتغذیه

باشد که بر ویسکوزیته فاز مایع ها میارتباط با چسبندگی آن
افزایش ویسکوزیته ممکن است گذارد.روده کوچک تاثیر می

هاي صفراوي و سبب کاهش اختالط مواد مغذي و آنزیم
هاي مذکور شده و چنین کاهش ترشح آنزیمپانکراسی و هم

افزایش چنین، هم).10یابد (هضم و هیدرولیز مواد کاهش می
ویسکوزیته داخل لوله گوارش، منجر به کاهش جذب مواد 

هاي ساکن بر روي سلولمغذي از طریق افزایش الیه آب
د و این امر سبب محدودیت انتقال مواد مغذي شومخاطی می

شود که باعث از درون لوله گوارش به سطح مخاط می
فیبر با درصد زیاديهاجیره.خواهد شدمحدودیت جذب

محلول، ویسکوزیته روده و ماندگاري خوراك در روده را 
ن مصرف غذا و ). رابطه منفی بی18،30دهند (افزایش می

زمان ماندگاري خوراك در دستگاه گوارش وجود دارد. رژیم 
دهد. از طرفی غذایی با الیاف محلول مصرف را کاهش می

در جیره باعث افزایش طول روده و در نتیجه افزایش زیادفیبر 
مصرف تاثیر ، حاضرمطالعهدر).18د (شومصرف غذا می

ان یک عنوبهترشلیموتفاله حاوي سطوح مختلف هايجیره
انرژي و يکه داراي مقادیر کمترمنبع غنی از فیبر و پکتین

و هاي خون، فراسنجهيعملکردصفات بر باشد پروتئین می
.بررسی شدگوشتیهاي جوجههاي مرتبط با رشد هورمون

هامواد و روش
شرایط سالن آزمایشی

یه تهوهاياین آزمایش، در یک سالن مجهز به سیستم
قبل از ورود به انجام رسید. کننده دما و رطوبت تونلی و کنترل

ساعت قبل از ورود 24منابع حرارتی ها به سالن، جوجه
گراد و درجه سانتی32ها روشن شده و دماي سالن در جوجه
هتنظیم و در طی دوره آزمایش به مرور بدرصد 60ت رطوب

.کاهش یافتدرصد 40گراد و رطوبت درجه سانتی22دماي 
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تیمارهاي آزمایشی
قطعه جوجه گوشتی هیبرید 240در این آزمایش از 

گرم استفاده شد. 42اولیهوزنا میانگینب308تجاري راس 
محلول آب ي آزمایشی،هاها در قفسپس از قرار دادن جوجه

ها در اختیار ها و الکترولیتدرصد، مولتی ویتامین5و شکر 
هاي سینی و خورياده شد. از دانها قرار دجوجه

در ها در هفته اول استفاده شد. جوجههاي مخصوصخوريآب
هاي خورياي جایگزین دانهاي بشکهخوريیک هفتگی دان
به صورت آزاد به یها تا پایان دوره آزمایشسینی شد. جوجه

اشتند.آب و غذا دسترسی د
و بهداشتیواکسیناسیونبرنامه 

یک روزگی به شکل در سن ) 120-اچ(ونشیتواکسن بر
روزگی به 27و 10در سنین )1- ب(واکسن نیوکاسلاسپري، 

واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفوالنزا در سن ، روش آشامیدنی
صورت زنده به گامبرونواکسو روزگی، به روش تزریقی 10

براي مصرف شد.27و 16سنینهمراه با آب آشامیدنی در 
کشی و واکسیناسیون پس از وزن،کاهش استرسجلوگیري و 

شد. در طول دورهها استفاده از مولتی ویتامین و الکترولیت
ها استفاده نشد.بیوتیکاز آنتیروزه42آزمایشی 

آزمایشی مورد مطالعههماد
که در هواي آزاد و شرایط سایه خشک لیموترشتفاله 

انجامآنالیز وو خریداري لیمتولید آبهکارخانیک از شده بود
شد.نشان داده1موترش در جدول مواد مغذي لیآنالیز شده 
لیموترش جهت مصرف در جیره طیور، آسیاب و در تفاله

شده استفاده شد.سطوح تعیین

آنالیز مواد مغذي تفاله لیموترش- 1جدول
Table 1. Nutrients analysis of the lemon pulp

رمقدامواد مغذي
80/85(درصد) ماده خشک
90/6(درصد)پروتیین خام

657(کیلوکالري)انرژي
20/7(درصد)خاکستر
92/1(درصد)کلسیم
12/0(درصد)فسفر

56/2(درصد)الیزین
03/1(درصد)متیونین

71/3(درصد)سیستیینمتیونین+
06/0(درصد)سدیم

08/0(درصد)کلر
38/1(درصد)سیستیین

80/20(درصد)فیبر

هاي غذاییجیره
ها براي دو ترکیبات جیره بر اساس نیازهاي غذایی جوجه

هاي انجمن تحقیقات دوره (آغازین و رشد) با توجه به توصیه
ايتغذیهو در نظر گرفتن راهنماي) NRC)1994ملی طیور 

. تیمارهاي غذایی )19(تنظیم شد308سرا
درصد 12و 8، 4صفر، حاوي سطوح )شیهاي آزمایجیره(

3و 2در جداول ، هاجیرهتفاله لیموترش و آنالیز مواد مغذي
.نشان داده شد

صفات مورد مطالعه
هاي آزمایشی، سه گیري اثرات جیرهبراي سنجش و اندازه

يعملکردصفات گیري شدند.زیر اندازههايشاخصدسته 
تبدیل غذایی، بازده الشه ، مصرف خوراك و ضریب بدن(وزن

هاي مرتبط با رشد هاي احشایی)، هورمونو وزن اندام
(هورمون رشد، تیروکسین و انسولین) و صفات بیوشیمیایی 

ی زیاد، چگالبا لیپوپروتئین گلیسریدها، خون (کلسترول، تري
ی کم، پروتیین کل، آلبومین و اسید چگالبا لیپوپروتئین 

.اوریک)

صفاتگیري روش اندازه
هاي مربوط به صفات عملکردي در در طول آزمایش داده

روزگی)، در 42در انتهاي آزمایش (شدند. دو مرحله ثبت 
ساعت گرسنگی) دو قطعه جوجه از هر قفس 12حالت ناشتا (

گیري از طریق ورید به طور تصادفی انتخاب و پس از خون
کیک الشه هاي احشایی و تفبال، کشتار شده و توزین اندام

هاي خون در مرکز تحقیقات کاربردي دارویی انجام شد. نمونه
فوژ شد و سرمیدانشگاه علوم پزشکی تبریز، سانتر

به روش االیزا هاهورمونهاي خون جداسازي و نمونه
(Awareness Technology Stat Fax® 2100
Microplate Reader and Awareness Technology

Stat Fax® 2600 Microplate Washer) و با استفاده از
ELISA Kit MBS9305135)هاي تجاري کیت from

My Biosource, California USA),هايو شاخص
شیمیایی آناالیزر بیوخون با سیستم اتوبیوشیمیایی

)ALCYON-300(گیري شدند.اندازه
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هاي گوشتیجوجهروزگی)21تا 1جیره آغازین (اجزا و ترکیب - 2جدول
Table 2. The ingredients and composition of starter diet (1 to 21 days) for broiler chickens

4تیمار 3تیمار 2تیمار (شاهد)1تیمار ترکیبات جیره
92/5280/5070/4860/46ذرت

90/2780/2660/2557/24کنجاله سویا
1062/921/980/8گلوتن ذرت

580/460/440/4چربیپودر
70/163/156/149/1کلسیم فسفاتدي

40/134/128/123/1پودر صدف
20/019/018/017/0یددارنمک
DL-13/012/011/010/0متیونین

L-05/004/004/004/0الیزین
50/048/046/044/0*مکمل معدنی و ویتامین

15/013/012/011/0جوش شیرین
05/005/005/005/0کوکسیدواستات(سالینومایسین)

04812تفاله لیموترش
آنالیز مواد مغذي

3200309929952895انرژي (کیلوکالري بر کیلوگرم)
92/2228/2264/2121پروتیین (درصد)
99/003/106/110/1کلسیم (درصد)
45/044/042/041/0فسفر (درصد)

17/016/015/015/0(درصد)سدیم 
16/015/015/015/0کلر (درصد)

20/125/130/136/1الیزین (درصد)
50/052/053/055/0متیونین (درصد)

39/309/479/452/5فیبر (درصد)
کیلوگرم موادمعدنی و ویتامینی حاوي مقادیر زیر است.5/2هر: *

B24000، ویتامینD3 ،IU2500000گرم، ویتامینمیلی1000گرم، آنتی اکسیدان میلیB62462گرم، ویتامینمیلیB11477، ویتامینA،IU8800000ویتامین
B534650گرم، ویتامینمیلیK32200گرم، ویتامینمیلیB1210گرم، ویتامینمیلیB37840، ویتامینE ،IU11000گرم، ویتامینمیلیB9480گرم، ویتامینمیلی
867گرم، ید میلی6000گرم، مس میلی64765گرم، روي میلی75000گرم، آهن میلی74400منگنز گرم.میلی20000گرم، و کولین کلرایدمیلی150گرم، بیوتین میلی
گرم.میلی200000گرم، کولین کلراید میلی200گرم، سلنیوم میلی

هاي گوشتیجوجهروزگی)42تا 22جیره رشد (اجزا و ترکیب- 3جدول 
Table 3. The ingredients and composition of growth diet (22 to 42 days) for broiler chickens

4تیمار 3تیمار 2تیمار (شاهد)1تیمار ترکیبات جیره
63/5829/5695/5361/51ذرت

10/2898/2686/2574/24کنجاله سویا
419/401/4//55/437گلوتن ذرت
10/590/468/447/4پودر چربی

15/110/105/101/1کلسیم فسفاتدي
50/144/138/132/1پودر صدف
18/017/016/015/0نمک یددار

DL-10/009/009/008/0متیونین
L–02/002/002/002/0الیزین

50/048/046/044/0*مکمل معدنی و ویتامین
12/011/011/010/0ینجوش شیر

05/005/005/005/0کوکسیدواستات(سالینومایسین)
04812تفاله لیموترش

مواد مغذيآنالیز 
3200309029892887انرژي (کیلوکالري بر کیلوگرم)

2058/191950/18پروتیین (درصد)
91/095/099/003/1کلسیم (درصد)

34/033/034/031/0فسفر(درصد)
15/014/014/013/0سدیم(درصد)

14/014/013/013/0کلر(درصد)
110/116/123/1الیزین(درصد)

41/043/045/047/0متیونین (درصد)
39/309/479/452/5فیبر (درصد)

کیلوگرم موادمعدنی و ویتامینی حاوي مقادیر زیر است.5/2هر: *
گرم، میلیB24000، ویتامینD3 ،IU2500000گرم، ویتامینمیلی1000اکسیدان گرم، آنتیمیلیB62462گرم، ویتامینمیلیB11477، ویتامینA،IU8800000ویتامین
گرم، بیوتین میلیB534650م، ویتامینگرمیلیK32200گرم، ویتامینمیلیB1210گرم، ویتامینمیلیB37840، ویتامینE ،IU11000گرم، ویتامینمیلیB9480ویتامین

200گرم، سلنیوم میلی867گرم، ید میلی6000گرم، مس میلی64765گرم، روي میلی75000گرم، آهن میلی74400منگنز گرم.میلی20000گرم، و کولین کلرایدمیلی150
گرم.میلی200000گرم، کولین کلراید میلی
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مدل آماري
(در هر تکرار تکرار چهارفی با چهار تیمار و طرح کامالً تصاد

ها استفاده شد. مدل آماري براي آنالیز دادهقطعه جوجه) 15
طرح به صورت زیر بود:

Yij = μ + Ai + Eij

اثر Aiمیانگین جامعه، μمقدار هر مشاهده، Yijکه در آن
هاي اثر خطاي آزمایشی بود. دادهEijو تفاله لیموترش

هاي خطی عمومی ده با استفاده از رویه مدلآوري شجمع
)GLMنرم ( افزار آماريSAS)24 مورد تجزیه و تحلیل (

دار بودن اثر تیمارهاي و در صورت معنیندآماري قرار گرفت
آزمایشی، مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند 

) و در سطح احتمال پنج درصد انجام 1955اي (دانکن، دامنه
د.ش

نتایج و بحث
صفات عملکردي

شامل دوره گوشتیهايعملکرد جوجهصفات مربوط به 
.نشان داده شد4رشد، آغازین و  کل دوره در جدول 

لیموترششده با سطوح مختلف تفالهتغذیههاي جوجهيعملکردصفات - 4جدول 
Table 4. The performance traits of chickens fed with different levels of lemon pulp

(گرم/گرم)ضریب تبدیل غذاییبدن (گرم)نهاییوزن(گرم)مصرف خوراك
1–21

روزگی
22–42

روزگی
1–42

روزگی
1–21

روزگی
22–42

روزگی
1–42

روزگی
1–21

روزگی
22–42

روزگی
1–42

روزگی
1a1075a3310a4385a760a1671a2431c41/1d98/1d78/1تیمار 
2b1013b3021b4201b685b1524b2209b45/1c10/2c90/1تیمار 
3bc983bc3150bc4133c625c1438c2063b57/1b19/2b2تیمار 
4c971c3074c4045d563d1308d1870a72/1a35/2a60/2تیمار 
SEM8/912/2746/2700/1581/3242/1601/001/002/0

P0003/0001/00001/00001/00001/00001/00001/00001/00001/0
.)P>05/0(داري دارند باشند، اختالف معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیرمشترك می

تفاله لیموترش بر مصرفدهد کهنشان میآنالیز آماري
چنین ضریب تبدیل و همنهایی بدن، وزنمصرفیخوراك

دار بود. تفاله لیموترش مصرف خوراك و وزنیغذایی معن
را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را نهایی بدن پرندگان

دهند که افزایش سطوح مصرف نتایج نشان می. افزایش داد
اثرات منفی بر رشد و ضریب تفاله لیموترش باعث ایجاد

. اثرات منفی فیبر در رژیم غذایی بر شودمیتبدیل غذایی
هاي گوشتی رابطه نزدیکی با کاهش هضم مواد عملکرد جوجه
تري در استفاده از ). پرندگان توانایی کم29مغذي دارد (

). الیاف باعث 21اي را دارند (ساکاریدهاي غیرنشاستهپلی
کاهش تراکم مواد مغذي، افزایش سرعت عبور و کاهش 

که رشد را تحت تاثیر قرار طوريقابلیت هضم مواد مغذي به

پکتین نیز مانند فیبر باعث کاهش ،چنیند. همشودهد می
، با این نتایج). 13د (شوافزایش وزن و وزن نهایی می

با نتایج البته ) مطابقت ندارد. 1هاي آگو و اولرمی (یافته
) 29)، تابووك و همکاران (14گزارش شده هتلند و همکاران (

توان نتیجه میو) مطابقت دارد14و النقوت و همکاران (
ویژه در سطوح بیشتر، ه رفت که مصرف تفاله لیموترش بگ

وزن نهایی بدن کاهش باعث کاهش مصرف خوراك و 
شود.میهاي گوشتی جوجه

هاي الشهویژگی
42که در انتهاي دوره آزمایشی (هاي الشه ویژگی

گیري و به صورت درصدي از وزن زنده بدن روزگی) اندازه
شان داده شده است.ن5در جدول اندمحاسبه شده

یهاي گوشتی در انتهاي دوره آزمایشجوجه(برحسب درصدي از وزن زنده بدن)هاي الشهویژگی- 5جدول 
Table 5. Carcass characteristics (in percentage of live body weight) of broiler chickens at the end of experimental

period
پانکراسچربیسنگدانقلبکبدگردنبالسینهرانشهالبازده 

1a56/7444/29a54/2765/712/10b90/1ab45/0c59/1a70/120/0تیمار 
2a70/7450/30b62/2559/781/10b87/1a52/0b84/1b44/126/0تیمار 
3b43/7152/29c80/2394/727/10ab14/2a53/0b97/1c29/125/0تیمار 
4b86/7028/29c57/2258/760/10a50/2b38/0a35/2d08/120/0تیمار 
SEM74/047/050/024/021/007/003/006/002/023/0

P0120/03201/00007/07010/01901/00118/00812/00003/00001/02805/0
.)P>05/0(داري دارند باشند، اختالف معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیرمشترك می

درصد وزنمصرف تفاله لیموترش بر ، 5با توجه به جدول 
دار و برمعنیحفره شکمیالشه، سینه،  کبد، سنگدان و چربی

هایی که دار نبود. جوجهران، بال و پانکراس معنیدرصد وزن
الشه و زدهبااند، تري از مرکبات را در جیره داشتهدرصد بیش

در نتایج به دست آمده از این آزمایش تري داشتند.سینه کم
و رانکفهاي الشه با نتایج ویژگیبرتاثیر جیره خصوص

هاي این آزمایش چنین یافته) مطابقت دارد. هم9همکاران (
درباره چربی ناحیه شکمی با نتایج به دست آمده از سامرز و 

افزایش ) مطابقت دارد.15) و لیسون و زبیر (28همکاران (
زمان ماندگاري خوراك در دستگاه گوارش منجر به کاهش 

در نتیجه  منجر به کاهش بازده الشه ،شودمصرف خوراك می
شده با تفاله مرکبات ذیهغدر پرندگان ت).14ه است (شد
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در .اختالالت رشد و کاهش کیفیت الشه دیده شده است
ت به علت کمبود انرژي، شده با تفاله مرکباپرندگان تغذیه
کاهش و طول دستگاه گوارش حفره شکمیرسوب چربی

).18(یابدافزایش می

هاي خونفراسنجه
در پایان مربوط به خونشدهگیرياندازههاي فراسنجه

نشان داده شد.6دوره در جدول 

یه لیموترش در انتهاي دوره آزمایششده با سطوح مختلف تفالهاي گوشتی تغذیهجوجههاي خونفراسنجه- 6جدول 
Table 6. Blood parameters of broiler chickens fed with different lemon pulp levels at the end of experimental period

کلسترول
)mg/dl(

لیسریدگتري 
)mg/dl(HDL)mg/dl(LDL

)mg/dl(
پروتیین کل

)g/dl(آلبومن)g/dl(نگلوبولی
)g/dl(

اوریکاسید
)mg/dl(

1a50/156a00/43c33/62a56/85a38/3a81/156/118/4تیمار 
2a00/153a00/42c50/64a80a43/3ab73/170/150/2تیمار 
3ab67/146b60/38b00/67c53/51a76/3a03/273/178/2تیمار 
4b83/140b16/37a00/67b40/64b98/2b43/155/170/3تیمار 
SEM61/257/029/123/214/008/008/050/0

P0101/00002/00251/0007/00320/0008/03810/01203/0
.)P>05/0(داري دارند باشند، اختالف معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیرمشترك می

تفاله مرکبات بر مصرف اثر ،6با توجه به جدول 
، ی زیادچگالبا ، لیپوپروتیین هاگلیسریدل، تريکلسترو

، پروتیین کل و هم چنین آلبومنی کمچگالبالیپوپروتیین 
باعث ،جیرهدرتفاله لیموترش مصرفدار بود. معنیخون

، ی کمچگالباین ئ، لیپوپروتهاگلیسریدکاهش کلسترول، تري
با ینئچنین باعث افزایش لیپوپروتین کل و آلبومن و همئپروت
هاي این یافته.شدهاي گوشتی سرم خونی جوجهی زیادچگال

) در مورد کاهش 5هاي چادري و همکاران (آزمایش با یافته
درباره هاي این تحقیقچنین یافتهرد. همکلسترول مطابقت دا

با نتایج ی کمچگالباین ئو لیپوپروتی زیادچگالبا ین ئلیپوپروت
جیره حاوي پکتین با ).14،18محققین دیگر مطابقت دارد (

باعث ایجاد تعادل فرایندهاي متابولیکی و گوارشی برثیر أت
ثیر رشد أهاي خونی تغییر یافته تحت تطبیعی در فراسنجه
وجود پکتین که نشان دادند مطالعات شود.سریع پرندگان می

پکتین ،چنیندهد. همجذب گلوگز را کاهش میدر جیره 
. چندین )11،16(دشویباعث کاهش کلسترول سرم م

مکانیسم ممکن است کاهش کلسترول در اثر مصرف پکتین 
را باعث شود. پکتین تاثیري بر تخلیه مدفوع و حجم آن در 

کاهش کلسترول از برثیري أاز این رو ت،)8،23روده ندارد (

محل برثیر أو تهاي صفراي این طریق ندارد. جداسازي اسید
چنین ابل چربی و پکتین باشد. همتواند از روابط متقمی،جذب

هاي پانکراس و افزایش چربی مدفوع پکتین با کاهش آنزیم
ین با چگالی ئلیپوپروتجذب چربی را کاهش دهد. پکتین بر 

ندارد کملیین با چگائلیپوپروتبرثیري أگذارد اما تاثر میزیاد
نتایج نشان داد با افزایش سطح تفاله مرکبات باعث).2(

و افزایش میزانکملیین با چگائلیپوپروتزان میکاهش
ین با ئلیپوپروتشود. افزایش میین با چگالی زیادئلیپوپروت

انتقال معکوس کلسترول افزایش به دلیل احتماالًچگالی زیاد
چنین پکتین موجود باشد. هماي آن میهدر پاسخ به دفع رود

چگالی کمین بائلیپوپروتدر تفاله مرکبات باعث کاهش میزان 
توان می).4شود (ثیرش بر غشاي مخاطی روده میأاز طریق ت

نتیجه گرفت که مصرف تفاله لیموترش حاوي فیبر و پکتین 
شود و این به نفع هاي خون میباعث بهبود سطوح شاخص

سالمت متابولیکی حیوان بوده و از بروز عوارض ثانویه حاصل 
از رشد سریع پرنده جلوگیري خواهد کرد.

هاهورمون
رشد پرنده که در پایان دورهمؤثر برهايمقدار هورمون

.نشان داده شد7در جدول شدگیري اندازهآزمایشی،

آزمایشیدر پایان دوره هاي گوشتیجوجهثر بر رشدؤمهايهورمونسطح- 7جدول 
Table 7. Hormones level affecting on broiler chickens growth at the end of experimental period

هورمون رشد
لیتر)المللی بر میلی(میکرو واحد بین

تیروکسین
لیتر)(میکروگرم بر دسی

انسولین
لیتر)المللی بر میلی(میکرو واحد بین

135/0a76/128/3تیمار 
218/0b23/191/1تیمار 
321/0b16/109/2تیمار 
425/0b05/131/3تیمار 
SEM08/010/093/0

P56/0009/068/0
.)P>05/0(داري دارند باشند، اختالف معنیدر هر ستون، اعدادي که داراي حروف غیرمشترك می

، مصرف تفاله لیموترش باعث کاهش 7با توجه به جدول 
کننده تفاله در مقایسه با تیمار مصرفهايتیروکسین در تیمار

تأثیررشد و انسولینهاينوهورممقداربر اما ،شاهد شد
از حیواناتآمدهدسته بعاتالاط. ي نداشتدارمعنی

در رشدهورمونکهاستحقیقتکننده اینتاییدترانسژنیک
دارد. هورمونمحورينقشبیولوژیکهاياز فعالیتبسیاري

متابولیسمثر درؤمهورمونیکعنوانرشد به
و منجر بهاستشدهشناختهايهاي تغذیهکولماکرومول
شود. در میها و رسوب پروتئینچربیتحركافزایش

رشد باعثهورمونشد کهدادهنشانIn vitroآزمایشات
ها جوجهدر بدن چربیايذخیرههايلیپولیز در بافتافزایش

عنوانبهرارشدهورمون) 9(و همکارانگ رانف.شودمی
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، مثلمتابولیکی مانند رشد، تولیددر فرآیندهايکلیديهورمون
هورمون نمودند. معرفینولوژیکیوایمهايو پاسخپیري

و کنترلبا کهباشدمیمیزان گلوکز خونکنندهانسولین تنظیم
هاي گلیکولیز، هاي سوخت وساز گلوکز در مسیرپایش فرآیند

تجزیهسازي و ي گلوکز، گلیکوژنپنتوز فسفات، نوساز
انجام این عمل راچنین تولید چربی بدنگلیکوژن و هم

با تحریک ورود هورمون انسولین،دهد. افزون بر اینمی
ساز رشد سلولی ها زمینهن سلولروبرخی اسیدهاي آمینه به د

). 27ثیر مستقیم با رفتار سیري و گرسنگی دارد (أتبوده و
دهد و در پرندگان بیشتر در کبد رخ میساخت اسیدهاي چرب

ها نقش هورمون  انسولین در ساماندهی فرآیندهاي تولید آن
ها گلیسرول).  انسولین ساخت چربی و آسیل32اساسی دارد (

را در کبد افزایش داده و اکسیداسیون گلوکز را به 
عدم دهد. افزایش میاکسیدکربن از راه پنتوزفسفات دي

هاي انسولین مونرتفاده از تفاله لیموترش بر هوثیرگذاري اسأت
چنین تواند تحت تاثیر سطوح مورد استفاده و همو رشد می

ها و ساز چربیواثرات تفاله لیموترش در تجزیه و سوخت
که تحقیقات انجام طوريبه.ها باشداکسیدانی آننتیآفعالیت 

ی اکسیداندهد که استفاده از اثرات آنتیشده نشان می
سازي فالونوئیدها در شرایط آزمایشگاهی منجر به پاك

ین با ئلیپوپروتده و از اکسیداسیون شها مستقیم رادیکال
تحقیقات انجام شده نشان د.کنپیشگیري میچگالی کم

دهد که استفاده از برگ زیتون منجر به کاهش فعالیت می
هاي گوشتی در شرایط تنش ) در جوجهT4تیروکسین (

و). با توجه اثرات کاهندگی برخی مرکبات 8شود (میسرمایی 
رسد وجود ترکیبات زیتون بر فعالیت تیروکسین، به نظر می

اکسیدانی و ضدمیکروبی در تفاله فعال داراي خاصیت آنتی
احتماالً شود. مرکبات منجر به کاهش فعالیت تیروکسین می

باعث در تفاله لیموترشوجود مواد موثره مانند فالونوئیدها 
به هر است.شدهتیروکسین ترشحیکاهش میزان فعالیت

کاهش فعالیت ترشحی هورمون تیروکسین در محدوده ،دلیل
یک تغییر فیزیولوژیک ،فیزیولوژیک در طیور با رشد سریع

از ن، احتماالًوساز پایه بدتخباشد و با تعدیل سومطلوب می
یع تا حدودي متابولیکی حاصل از این رشد سرضابتال به عوار

پیشگیري خواهد کرد.
هاي گوشتی، باعث جیره جوجهمصرف تفاله مرکبات در 

چنین چربی حفرهصفات عملکردي و هممقادیردرکاهش 
که به دلیل رعایت دقیق نکات با وجود اینشد.شکمی 

تلفاتی در هیچ کدام از تیمارها ،بهداشتی در این تحقیق
فاله مرکبات به جیره، باعث کاهش افزودن تمشاهده نشد، اما
ین ئ، پروتکمی چگالباین ئ، لیپوپروتهاریدگلیسکلسترول، تري

ین با چگالی ئچنین باعث افزایش لیپوپروتکل و آلبومن و هم
احتمال مطلوب به جهت کاهشتغییراتیکه شدزیاد خون 

(البته کاهش دنباشهاي متابولیکی و قلبی میبیماريابتالء به 
ین که فقط در بیشترین سطح مصرف تفاله لیموترش آلبوم

افزودن تفاله چنین، هم.باشد)مشاهده شد مطلوب نمی
اعث کاهش هورمون هاي گوشتی، بمرکبات به جیره جوجه

کاهش متابولیسم پایه بدن باعثقاعدتاً شود که تیروکسین می
و احتمال بروز عوارض متابولیک ناشی از سرعت شدهحیوانات 

توصیه . لذاتواند بهبود دهدیاد در این پرندگان را میرشد ز
هاي غذایی هم انرژي جیرهشود مصرف تفاله لیموترش درمی

مطلوب تعادل ایجاد شده و به علتین نیز بررسی ئو هم پروت
هاي خون و احتمال کاهش تلفات و بهبود فراسنجهبرخی در 

اك از لحاظ اقتصادي با کاهش هزینه خور، سالمت طیور
ترو سالمترکم هزینه،ترهایی با وزن سبکتوان جوجهمی

.پرورش داد
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Abstract
The aim of this study was evaluation the effects of energy and protein decreasing of diet with

using of different levels of lemon pulp intake on growth related hormones, blood parameters
and performance of broiler chickens. Lemon pulps used as a dietary replace for nutrient. A total
240 one-day old broilers (Ross 308) were randomly divided to 4 treatments (4 replicate with 15
birds per pen). Four experimental treatments supplemented with 0, 4, 8 and 12 percent of lemon
pulp. At the end of experimental period, performance values were calculated and sera separated
from blood samples were used for measurement of hormones level by ELISA technique and
biochemical parameters by auto analyzer system. The results showed that the rations containing
of lemon pulp had significantly decreased body weight in broilers at the end of starter and
finisher periods (P<0.05). The use of lemon pulp in different levels decreased carcass yield,
breast weight and abdominal fat weight (P<0.05). The use of lemon pulp caused to decreasing
of cholesterol, triglycerides and LDL and increasing of HDL in the blood of broilers (P<0.05).
The use of lemon pulp had no effect on growth hormone and insulin, but decreased thyroxin
hormone (P<0.05) that this may be caused to decreasing basal metabolism rat and one reason
for decline in growth. In this study, there were no mortality in any of the experimental
treatments due to the exact control of the experimental hall and the observance of hygiene.
According to the blood lipids and metabolic indicators reduced by pulp lemon intake and these
effects caused of adjustment in metabolism of birds and healthy in blood parameters. Therefore,
low levels of lemon pulp may be used for decreasing of the energy and protein concentrations in
the broiler diets in order to prevention of the metabolic disorders in poultry with rapid growth.

Keywords: Broiler chickens, Growth, Hormone, Lemon pulp, Performance
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