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  چکیده

هـاي  بر عملکرد، اجـزاء الشـه، فراسـنجه   ) روغن سویا، کانوال و پیه حیوانی(تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه و منبع چربی به منظور بررسی اثرات 
روغـن  (در قالب طرح کامالً تصادفی با سه نوع منبع چربی  3×2×2صورت آزمون فاکتوریل ي گوشتی تحت تنش گرمایی، آزمایشی بهها جوجهاستخوانی 

در جوجه هاي در معـرض تـنش   ) درصد5و  3(فرنگی و دو سطح تفاله گوجه) درصد8/0و  4/0(، دو سطح پودر زردچوبه )ال و پیه حیوانیسویا، روغن کانو
در دوره . قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شـد  14و ) واحد آزمایشی 36(تکرار  3تیمار،  12روزه سویه راس در قطعه جوجه یک 504تعداد . گرمایی اجرا شد

، دو 42و  28در روزهـاي  . درجه سانتی گراد قرار گرفتنـد  33در معرض دماي ) 16-11(ساعت  5ها روزانه به مدت ، جوجه)روزگی 29-42(گرمایی  تنش
درصـد   5نتایج نشان داد که روغـن کـانوال و سـطح    .. هاي استخوانی کشتار شدقطعه جوجه از هر تکرار جهت بررسی خصوصیات اجزاء الشه و فراسنجه

هـاي تغذیـه   روزگـی در جوجـه   28در پایان  ها جوجهمصرف خوراك و ضریب تبدیل . فاله گوجه باعث بهبود وزن بدن قبل و بعد از تنش گرمایی گردیدت
نسبت بـه  شاخص تولید و راندمان مصرف انرژي و پروتئین در گروه تغذیه شده با روغن کانوال ). P>05/0(بود تر نییپاشده با روغن کانوال نسبت به پیه 

ي تحت تنش تغذیـه شـده بـا روغـن کـانوال      ها جوجهوزن نسبی بورس قبل از تنش و بورس و طحال در . پیه پیش از اعمال تنش گرمایی افزایش یافت
کلسـیم،  درصـد خاکسـتر،   ). P>05/0(کانوال و پودر زردچوبه و تفاله گوجه وزن نسبی چربی بطنی را کاهش دادند). P>05/0(نسبت به پیه افزایش یافت

همچنین درصد خاکستر و کلسیم در . ي تغذیه شده با روغن کانوال بهتر از پیه بودها جوجهطول استخوان، قطر دیافیز و ضخامت دیواره خارجی استخوان 
ف انرژي و پروتئین ي تحت تنش اثر متقابل بین روغن و تفاله گوجه براي راندمان مصرها جوجهدر ). P>05/0(درصد پودر زردچوبه باالتر بود 8/0سطح 

هاي آلی زردچوبه و تفاله گوجـه بـه   بنابراین استفاده از روغن کانوال به همراه سطوح پائین منابع ضداکسیداسیون). P>05/0(دار شدو شاخص تولید معنی
  .شودهاي گوشتی تحت تنش گرمایی پیشنهاد میهاي استخوانی و کاهش چربی بطنی جوجهبهبود راندمان تولید و فراسنجه
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  1   مقدمه

از جملــه مخــاطرات تــنش گرمــایی،  کــاهش مصــرف خــوراك،  
باشـد  کاهش رشد و کاهش عملکرد تولیدي جوجه هاي گوشـتی مـی  

الشه، راندمان الشـه و  همچنین تنش گرمایی بر ترکیبات ). 43و  17(
هـا را در  نسبت اجزاء الشه تأثیر می گذارد و احتماالً متابولیسم چربـی 

تـنش گرمـایی، باعـث کـاهش     ). 39(دهد بافت چربی و کبد تغییر می
). 34(گردد هاي گوشتی میدرصد وزنی قلب، کبد و سنگدان در جوجه
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ر هـاي گوشـتی بـا منـابع روغنـی د     اهمیت مکمل سازي جیره جوجه
شرایط تنش گرمایی جهـت جبـران کمبـود انـرژي ناشـی از کـاهش       

ها داراي حرارت افزایشی کمتـر  روغن. یابدمصرف خوراك افزایش می
ها بـا افـزایش تـراکم مـواد     باشند همچنین روغنو انرژي بیشتري می

مغذي و کاهش حجم خوراك به افزایش دریافت مواد مغذي و مصرف 
هاي کـانوال، مـاهی و   ها، روغنروغن در میان. کنندخوراك کمک می

هــاي باشــند و روغــنمــی 3-کتــان غنــی از اســیدهاي چــرب امگــا
آفتابگردان، سویا، و گلرنگ داراي سـطح بـاالیی از اسـیدهاي چـرب     

و پیـه حیـوانی و دنبـه بـه عنـوان منـابع سرشـار از         6-غیراشباع امگا
ــی   ــناخته م ــباع ش ــرب اش ــیدهاي چ ــوند اس . )47و  40 ،20، 9، 4(ش

داراي قابلیـت هضـم و انـرژي قابـل متابولیسـم       هاي غیراشباع روغن
بنــابر ). 49 و 26، 7(باشـند  بـاالتري در مقایسـه بـا انـواع اشـباع مـی      
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هاي غیراشباع، روعن کانوال، باعـث  ، از میان روغن)38، 30(گزارشات 
افزایش وزن بیشتر و محتواي چربی کمتر در الشه نسـبت بـه روغـن    

چنـین منجـر بـه بهبـود ضـریب تبـدیل خـوراك در        سویا شده و هم
احتمـاالً مهمتـرین دلیـل اثـرات روغـن      . گرددهاي گوشتی می جوجه

در تحقیقـات  . شودآن مربوط می 3-کانوال به اسیدهاي غیراشباع امگا
ــر معنــی داري در رشــد و مصــرف خــوراك دیگــر، پژوهشــگران تغیی

آفتـابگردان،   هاي چربی خوك،هاي گوشتی تغذیه شده با روغن جوجه
احتماال دلیـل ایـن تنـوع در    ). 18 و 13(سویا و کتان مشاهده نکردند 

هـاي مـؤثر بـر هضـم و     هاي محققین بخاطر زیادبودن فراسنجهیافته
هاي مؤثر بـر هضـم و جـذب    بخشی از فراسنجه. ها باشدجذب چربی

ها مربوط به ساختار لیپید، تري گلیسرید، اسـیدهاي چـرب آزاد،   چربی
)  45 و 32، 16(باشد نجیراسیدهاي چرب، و غیراشباعیت آن میطول ز

و بخش دیگر مربوط به ترکیب جیره مانند درصد پروتئین جیره، مـواد  
 و 6(باشـد  هاي صفراوي و سن پرنده میمعدنی، حضور کولین و نمک

14 .(  
هاي اکسیداتیو در سیستم فیزیولوژیکی با توجه به افزایش فعالیت

هاي غیراشباع گیـاهی  تنش گرمایی، استفاده از روغنهاي تحت پرنده
باشد زیرا اسیدهاي چرب غیراشباع بیشتر در معرض داراي ابهاماتی می

هـاي  رود بدلیل افـزایش واکـنش  باشند و احتمال میاکسیداسیون می
هـاي متابولیسـمی   هـا، فعالیـت  اکسیداتیو، و اثرات زیانبار این واکـنش 

بنابراین در چنین شرایطی افزودن بعضـی  . دپرنده تحت تأثیر قرار گیر
یکی از منابع حاوي ترکیبـات  . شودمنابع ضداکسیداسیونی پیشنهاد می

ضداکسیداسیونی، تفاله گوجه فرنگـی اسـت کـه داراي مقـادیر قابـل      
، ترکیبات فالونوئیـدي،  Aو  Cتوجهی لیکوپن، فوالت، ویتامین هاي 

ـ  باشـد کـه داراي خـواص    یفنیکول، فیتون، فیتوفالون و بتاکاروتن م
تفالـه گوجـه    در آزمایشـی افـزودن  ). 29(باشـند  ضداکسیداسیونی می
درصـد تـأثیر منفـی بـر      5هاي گوشتی تا سطح فرنگی به جیره جوجه

). 2(وزن بدن، میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك نداشـت  
درصدي نیز تأثیري بر عملکرد جوجه گوشـتی   15در مواردي تا سطح 

گزارش نمودنـد کـه سـطوح     و همکاران، ولی رضایی پور )24(نداشت 
درصد تفاله خام باعث کـاهش صـفات عملکـردي جوجـه     10باالتر از 

  ). 33(گوشتی گردید 
ــه از  ــات  جمل ــی داراي ترکیب ــان داروی ــیونگیاه ی و ضداکسیداس

مهتـرین ترکیـب فعـال زردچوبـه،     . اسـت زردچوبـه   ،ضدالتهابی مفید
تـوان  هاي کورکومین میاز مهمترین فعالیت). 44( باشدکورکومین می

ی، یهاي ضدالتهابی، آنتی اکسیدانی، ضدسرطانی، ضدجهش زابه نقش
ضـدباکتریایی، ضـدقارچی،    ضد انعقاد خون، ضـدبارداري، ضـددیابت،  

، کاهنـده  )زهـر حشـرات  (ی، ضـد سـموم   یپروتـوزوا  ضدویروسی، ضد
اي مطالعـه  در ).8(فشارخون، و کاهنده کلسـترول خـون اشـاره نمـود     

درصد تـأثیر  8/0فزودن پودر زردچوبه به جیره جوجه گوشتی تا سطح ا
معنی داري بر صفات عملکردي شامل مصرف خـوراك، افـزایش وزن   

مصرف خـوراك، وزن  ). 31و 11(بدنی، و ضریب تبدیل غذایی نداشت 
 یکگوشتی تغذیه شده با سطح  يها بدنی و چربی حفره شکمی جوجه

ضـریب تبـدیل    وط تنش حرارتی کاهش یدر شرا درصد پودر زردچوبه
 يها تلفات در جوجه). 46 و 11، 1(غذایی نسبت به شاهد بهبود یافت 

 و صـفر  سطح یـک درصد زردچوبه نسبت به  5/0تغذیه شده با سطح 
به طور معنی داري کاهش یافت و وزن سـینه و ران در همـین    درصد

دار وزن ییـر معنـی  چند السـلطان عـدم تغ   هر) 10(سطح باالترین بود 
سینه و ران و کاهش درصد چربی الشه و افـزایش وزن طحـال را در   

امـا محققـین دیگـر     )1( گزارش نمود پودر زردچوبه درصدیک سطح 
کاهش چربی حفره بطنی و عدم تغییر وزن طحال، پانکراس و کبـد را  

  ). 11(دند گزارش کر
ــیونی       ــی ضداکسیداس ــرات همکوش ــه اث ــه ب ــا توج ــابراین ب بن

ارتنوئیدهاي طبیعی، هدف از این آزمایش بررسی اثـرات همکوشـی   ک
پودر زردچوبه و تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد، سیستم ایمنی، ترکیـب  

ي گوشتی تغذیه شده با  منابع روغنی ها جوجهاستخوانی و اجزاء الشه 
قبـل و تحـت تـنش    ) روغن سویا، روغن کانوال و پیه حیوانی(مختلف 

  .گرمایی بود
  
  ها روشو  مواد

  حیوانات و مدیریت
قطعه جوجه گوشـتی نـر    504به منظور انجام این آزمایش، تعداد 

ــویه راس  ــادفی در    308س ــور تص ــه و بط ــک روزه تهی ــار   12ی تیم
قطعه جوجه  14تکرار حاوي  4آزمایشی توزیع شدند و هر تیمار داراي 

ایـن آزمـایش در قالـب طـرح کـامالً تصـادفی بصـورت آزمـون         . بود
ي سـویا، کـانوال و پیـه    ها روغن(نوع چربی  3شامل  3×2×2توریلفاک

سطح  2و ) درصد 5و  3سطوح (سطح تفاله گوجه فرنگی  2و ) حیوانی
تفاله گوجـه فرنگـی   . اجرا شد) درصد8/0و  4/0سطوح (پودر زردچوبه 

و روغـن از  ) 1جـدول  (خشک از شرکت خـوراك دام وینـاتوس آریـا    
مطابق پیشـنهادات کاتـالوگ سـویه     ها رهیج. شرکت اکسدانه تهیه شد

کـه داراي سـطح مشـابه انـرژي،     ) 35(ي تنظیم شـدند  ا گونهراس به 
) 2(ي آزمایشی در جـدول  ها رهیجترکیب . پروتئین و مواد مغذي باشند

قـرار   هـا  جوجـه آب و خوراك بصورت آزاد در اختیار . آورده شده است
دي دامپزشـکی  مطـابق برنامـه پیشـنها    ها جوجهواکسیناسیون . گرفت

ساعت اولیه در معرض روشنایی مداوم  72در  ها جوجه. منطقه اجرا شد
درجه سانتی گراد قرار گرفتند سپس برنامه نوري و دمایی  32و دماي 

برنامه دمـایی در بـدو   . پیشنهادي سویه راس مورد استفاده قرار گرفت
 72درجـه سـانتیگراد بـود و پـس از       33بطور متوسـط   ها جوجهورود 

درجه کاهش یافـت و در پایـان    3ي ا هفتهساعت، درجه حرارت سالن 
درجه رسید برنامه تنش گرمـایی از ابتـداي هفتـه     21هفته چهارم به 

 2فاصـله  صبح دما به  9هر روز از ساعت . اجرا شد) روزگی 29(پنجم 
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سـاعت در   5افـزایش و  ) 32-34( 33درجه بـه متوسـط    21ساعت از 
برنامـه  . کاهش یافـت  21ساعت به  2س طی همین دما باقی ماند سپ
روزگـی یعنـی پایـان دوره     42تـا   29روز از  14تنش گرمایی به مدت 

 50رطوبت نسبی سالن پرورش در طول دوره در حـدود  . اعمال گردید
 .درصد و باالتر نگه داشته شد

ي هر واحد آزمایشی در بدو ورود توزین، سپس در پایـان  ها جوجه
ي اضافی هـر دوره  ها خوراكزگی توزین شدند و رو 42و  28، 21، 10

نیز در روزهاي مذکور جمع آوري گردید و متوسط میزان افزایش وزن 
و مصرف خوراك هر دوره به ازاي هر جوجه به گرم محاسبه گردیـد و  
ضریب تبدیل خوراك نیز بر مبناي افـزایش وزن و خـوراك مصـرفی    

د اروپـایی رانـدمان   هاي محاسباتی شاخص تولیفراسنجه. محاسبه شد
مصرف انرژي، و پروتئین براي دوره پـیش از تـنش گرمـایی و تحـت     

افزایش ( راندمان مصرفی انرژي از رابطه. تنش گرمایی محاسبه گردید
 100×) در طول دوره) kcal(میزان انرژي مصرفی )) / (گرم(وزن بدن 

بـر میـزان پـروتئین    ) گـرم (بدست آمد و از تقسیم افزایش وزن بـدن  
نیز رانـدمان مصـرف پـروتئین محاسـبه شـد و جهـت       ) گرم(صرفی م

درصـد  × کیلوگرم وزن زنده نهـایی ([محاسبه شاخص تولید از فرمول 
در ). 47(اسـتفاده شـد    ])سن پرنده×ضریب تبدیل خوراك)/(زنده مانی

 42روزگی و قبل از اعمال برنامـه تـنش گرمـایی، و همچنـین در      28
د دو قطعه جوجـه از هـر پـن انتخـاب و     روزگی و در انتهاي دوره، تعدا

گیري و توزین، از طریق جابجـایی مهـره گـردن کشـتار     ن پس از خو
پس از پوست کنی الشه و جداکردن امعا و احشا، الشه توخـالی  . شدند

  سینه، ران، کبد، روده، (همچنین اجزاء الشه شامل . توزین شد
گردید  توزین) پانکراس، صفرا، قلب، طحال، بورس و چربی بطنی

  . و درصد هر کدام نسبت به الشه محاسبه شد
هـاي کشـتار   پرنـده از براي این منظـور  : هاي استخوانیفراسنجه

و پـس از جداسـازي    انتخـاب استخوان درشت نی چـپ جوجـه   شده، 
طـول اسـتخوان، قطـر داخلـی و خـارجی      گوشت و چربی اطـراف آن  

رجـه  د -20سـپس در فریـز   استخوان به کمک کولیس تعیین شـد و  
، جهت تعیین درصـد خاکسـتر، کلسـیم و فسـفر اسـتخوان      گراد یسانت

  ).22( نگهداري شد

درصـد خاکسـتر اسـتخوان     :درصد خاکستر استخوان درشـت نـی  
بـه   هـا  اسـتخوان . کوره گذاري تعیین شد به روش ها جوجهدرشت نی 

قرار داده شد و  گراد یسانتدرجه  105ساعت در آون با دماي  24مدت 
جهت تعیین درصد خاکستر، اسـتخوان بـه مـدت    . گردیدسپس توزین 

درجه به خاکسـتر تبـدیل    600ساعت در کوره الکتریکی در دماي  12
  ).22( شد و درصد خاکستر محاسبه گردید
جهـت تعیـین درصـد کلسـیم و     : تعیین کلسیم و فسفر اسـتخوان 

ـ کلر دیسمیلی لیتر ا 4شت نی، خاکستر را با فسفر استخوان در  کیدری
دقیقه حرارت داده شد بعد به  5یلی لیتر اسیدسولفوریک به مدت م 2و 

در . مدیرسـان  میلـی لیتـر    40یک ارلن منتقل نموده و حجم ارلن را به 
 100مرحله بعد، محلول اسیدي را از یـک صـافی گذرانـده و در بـالن     

 48محلول خاکستر اسـیدي بـه مـدت    . مدیرسان میلی لیتري به حجم 
  .داده تا براي آزمایشات بعدي آماده گردد ساعت در تاریکی قرار

میزان فسفر به روش رنـگ سـنجی بـا وانـادیوم فسـفومولیبدات      
در ایـن واکـنش فسـفر موجـود بصـورت اورتوفسـفات بـا        . تعیین شد

نارنجی تولید -مولیبدات ترکیب شده و کمپلکس زرد-واکنشگر وانادات
تر بـا  نـانوم  420در طـول مـوج    تـوان  یمـ که شدت جـذب را   کند یم

 ). 22(دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیري نمود 
ي هـا  نمونـه به منظور تعیین درصد کلسیم موجود در استخوان، از 

براي ایـن منظـور ابتـدا مقـدار     . آماده شده در مرحله قبل استفاده شد
سـی سـی نمونـه جهـت تولیـد       10سی سی کلرید سزیوم به  012/0

سنج  نمونه به دستگاه طیف منحنی استاندارد خطی اضافه شد و سپس
 ).22(ظت کلسیم نمونه تعیین گردید اتمی تزریق و غل

 
  تجزیه  آماري

 3×2×2نتایج بدست آمده از آزمایش به صورت آزمون فاکتوریـل  
و  SASدر قالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده از نرم افـزار آمـاري   

). 37(مـورد تجزیـه آمـاري قـرار گرفتنـد      ) GLM(رویه خطی عمومی
انجـام  ) >P 05/0(مقایسه میانگین با آزمون توکی در سـطح احتمـال   

ي درصدي و نسبی نیز پـس از تبـدیل آرکسـینوس مـورد     ها دادهشد 
 . تجزیه آماري قرار گرفتند

 
  ترکیبات مواد مغذي تفاله گوجه فرنگی براساس صد درصد ماده خشک  -1 جدول

Table 1- The composition of nutrient of tomato pomace based hundred percentage of dry mater 
 انرژي متابولیسمی

  )کیلوگرم/کیلوکالري(
Metabolizable Energy 

(Kcal/Kg) 

کلسیم 
  )درصد(

Calcium 
(%) 

  )درصد(فسفر کل 
Phosphorous 

(%) 

عصاره عاري از ازت 
  )درصد(

Nitrogen free 
extract (%) 

خاکستر 
  )درصد(

Ash (%) 

م فیبر خا
  )درصد(

Crude 
Fiber (%) 

چربی خام 
  )درصد(

Ether 
Extract (%) 

  )درصد(پروتئین خام 
Crude protein 

(%) 

2750  0.66  0.82  24.42  6.82  28.02  10.63  21.65  
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  1هاي آزمایشی حاوي تفاله گوجه فرنگی و پودر زرچوبه اجزاء مواد خوراکی و ترکیب شیمیائی جیره - 2جدول   
Table 2- The ingredients and chemical composition of experimental diets contained tomato pomace (TP) and 

turmeric powder (TRP)1 
  )روزگی 21-42(جیره پایانی 

Finisher diet (22-42 days) 
  )روزگی 0-21(جیره آغازین   

Starter diet (0-21 days)  اجزاء جیره(%)  
Ingredients (%)  

 Diet4 Diet3 Diet2  Diet1 Diet4 Diet3 Diet2  Diet1 

  ذرت   57.33 57.02 56.00 55.89  60.95 60.49 59.74 59.64
Corn 

  کنجاله سویا 30.23 30.15 29.57 29.35  28.31 28.38 27.65 27.58
Soybean meal 

  روغن 3.50 3.50 3.50 3.50  3.80 3.80 3.80 3.80
Oil1 

  پودر ماهی 2.00 2.00 2.00 2.00  0.00 0.00 0.00 0.00
Fish meal 

  تفاله گوجه فرنگی 3.00 3.00 5.00 5.00   3.00 3.00 5.00 5.00
Tomato Pomace (TP) 

  پودر زردچوبه  0.40 0.80 0.40 0.80  0.40 0.80 0.40 0.80
Turmeric Powder 
(TRP) 

1.20 1.21 1.24 1.25 
 

1.19 1.23 1.23 1.23 
  دي کلسیم فسفات
Dicalcium 
Phosphate(DCP) 

  پودر صدف 1.40 1.4 1.41 1.40  1.39 1.39 1.30 1.30
Oyster shell 

  2مکمل ویتامینه 0.25 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin Premix2 

  2مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral Premix2 

  متیونین -دي ال  0.07 0.07  0.07  0.07   0.07  0.07  0.08  0.07
DL-Methionine 

  نمک 0.34 0.33 0.32 0.30  0.33 0.33 0.30 0.29
Salt 

  مقادیر مواد مغذي محاسبه شده  
Calculated Nutrient composition 

3100 3100 3100 3100 

 

3040 3040 3050 3050 
انرژي قابل متابولیسمی 

  )کیلوکالري بر کیلوگرم(
Metabolisable 
Energy(kcal/kg) 

  (%)پروتئین خام  20.25 20.23 20.24 20.23  18.65 18.65 18.65 18.64
Crude protein % 

  (%)لیزین  1.14 1.15 1.13 1.14  1.00 0.99 0.98 0.97
Lysine (%) 

  (%)سیستئین + متیونین 0.79 0.78 0.78 0.79  0.71 0.71 0.71 0.71
Met +Cys (%)  

  (%)کلسیم 0.94 0.93 0.94 94.  0.88 0.87 0.87 0.84
Calcium (%) 

0.40 0.41 0.42 0.43 
 

0.48 0.48 0.47 0.48 
  (%)فسفر قابل دسترس 

Available 
Phosphorous (%) 

  (%)فیبر خام  4.06 4.05 4.49 4.47  4.18 4.17 4.52 4.53
Crude Fiber (%) 

. TPدرصد  5و  TRP% 8/0حاوي : 4، جیره TPدرصد  5و  TRP% 4/0حاوي : 3، جیره TPدرصد  3و  TRP% 8/0حاوي : 2؛ جیره TPدرصد  3و  TRP% 4/0حاوي : 1جیره 1
ها  جهت تأمین مواد مغذي مشابه در تمام جیرههاي سویا، کانوال و پیه جایگزین همدیگر شدند تا دوازده جیره آزمایشی موردنیاز هر دوره تهیه شود تغییرات جزیی در بعضی مواد خوراکی  روغن

 انجام شد
میلی گرم  1B ،8میلی گرم ویتامین 3K ،1گرم ویتامین  E ،5/2گرم ویتامین  D ،5/12المللی ویتامین  واحد بین A ،5000المللی ویتامین  واحد بین 25000: هر کیلوگرم جیره حاوي2

میلی گرم  80میلی گرم پنتوتنات کلسیم،  5/12میلی گرم اسید نیکوتینیک،  5/17ولیک، میلی گرم اسیدف 12B ،025/0میلی گرم ویتامین  6B ،015/0میلی گرم ویتامین  2B ،3ویتامین 
  .میلی گرم ید 35/0ملی گرم سلنیم،  15/0میلی گرم منگنز،  80میلی گرم مس،  10آهن، 

1Diet1: 0.4 %TRP & 3% TP; Diet 2: 0.8 %TRP & 3% TP; Diet 3: 0.4 %TRP & 5% TP; Diet 0.8 %TRP & 5% TP. The soybean , canola and 
tallow oil were replaced together to provide all of 12 dietary treatments. To balance the same nutrient in diets, a small alteration in the 
components was done. 
2Supplied the following per kilogram of diet: Vit A, 25000 IU; Vit D, 5000 IU; Vit E, 12.5 IU; Vit K, 2.5 IU; Vit B1, 1mg; Vit B2, 8mg; Vit 
B6, 3 mg; Vit B12, 0.015 mg; Folic acid, 0.025 mg; nicotinic acid, 17.5 mg; calcium pantothenate, 12.5 mg; Fe, 80 mg; Cu, 10 mg; Mn, 80 mg; 
Se, 0.15 mg; I, 0.35 mg. 
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  نتایج و بحث 
  عملکرد  

تأثیر افزودن پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگـی و منـابع مختلـف    
بـر افـزایش وزن بـدنی    ) روغن سـویا، کـانوال و پیـه حیـوانی    (روغنی 

آورده شـده   3ي گوشتی قبل و بعد از تنش گرمایی در جدول ها جوجه
نش ي تغذیه شده با روغن کانوال پیش و بعد از اعمال تها جوجه. است

بین . گرمایی داراي افزایش وزن بیشتري در مقایسه با روغن پیه بودند
  ). P<05/0(داري مشاهده نشد سطوح پودر زردچوبه اختالف معنی

وشتی قبل و بعد از هاي گ جوجه) گرم(بر افزایش وزن بدنی ) روغن سویا، کانوال و پیه حیوانی(اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغنی -3جدول
  تنش گرمایی

Table 3- Effect of turmeric powder, tomato pomace, and different oil sources (soybean, canola, and tallow oil) on body 
weight gain (gram) of broiler chickens before and after heat stress 

  تنش حرارتی
Heat Stress 

  تیپیش از تنش حرار
Before Heat stress 

  اثرات اصلی
Main Effect 

  روزگی 29-42
29-42 days 

  روزگی 22-28  
22-28 days  

  روزگی 11-21
11-21 days 

  روزگی 0-10
0-10 Days  

  روغن     
      Oil 

986ab  
417ab 374 218 سؤیا  

Soybean 

995a  431a 380 219 کانوال  
Canola  

960b  
400b 365 218 یپیه حیوان  

Tallow  
7.668  6.849 8.166 0.593 SEM  

  %پودر زردچوبه      
     Turmeric Powder % 

980  413 379 218 0.4 
980  419 367 219 0.8  

  %تفاله گوجه فرنگی      
     Tomato pomace (%) 

967b  414 376 218 3 
993a  481 371 219 5  
6.261  5.592 6.667 0.484 SEM  

 The least probability of significance  (P<0.05)داري صد معنیحداقل در

0.0091  
  روغن  0.8399 0.4463 0.0151

Oil 

  پودر زردچوبه  0.4672 0.2172 0.4554  0.9535
Turmeric powder 

0.0080  
  تفاله گوجه فرنگی  0.4024 0.5765 0.6521

Tomato pomace 

0.5584  
  گوجه× هزردچوب  0.8534 0.3145 0.2595

Turmeric powder× Tomato pomace  
0.2300  

  زردچوبه× روغن  0.4652 0.7958 0.2368
Turmeric powder× oil 

0.4900  
  گوجه× روغن  0.1993 0.5457 0.9920

oil× Tomato pomace  
0.3912  

  گوجه× زردچوبه×روغن 0.1924 0.8348 0.8969
Turmeric powder× Tomato pomace ×oil 

  .)>P 05/0( باشند میدار  داراي اختالف معنی با حروف غیر مشابهین هر ستون میانگ1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05). 
 

تفالـه گوجـه   . بیشتري در دوره پس از اعمال تـنش گرمـایی داشـتند   درصد تفاله گوجه افـزایش وزن   5ي تغذیه شده با سطح ها جوجه
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فرنگی بدلیل داشتن ترکیبات ضداکسیدانی شامل مقادیر قابـل توجـه   
، ترکیبات فالونوئیدي، فنیکول، Aو  Cلیکوپن، فوالت، ویتامین هاي 

هاي اکسـیداتیو در دوره   فیتون، فیتوفالون و بتاکاروتن با کاهش تنش
بـه  ) 29(ها کمک نموده است  تنش گرمایی به بهبود وزن بدنی جوجه

غیراشباعیت بیشتر، افزایش حاللیت  لیبه دلغن کانوال رسد رونظر می
ي اشـباع ماننـد روغـن پیـه     هـا  روغنو راندمان جذب باالتر نسبت به 

تفاله گوجـه فرنگـی نیـز در    ). 38و  30(باعث افزایش وزن بیشتر شد 
ي گوشـتی  هـا  جوجـه درصد باعث بهبود افـزایش وزن   10و  5سطوح 

درصد باالي فیبر خـام بهبـود در    لیبه دلگردید ولی در سطوح باالتر 
  ).36 و 33(افزایش وزن بدن را به همراه نداشت 

   

هاي گوشتی قبل  جوجه) گرم(بر مصرف خوراك ) روغن سویا، کانوال و پیه حیوانی(اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغنی -4جدول
  1و بعد از تنش گرمایی

Table 4- Effect of turmeric powder, tomato pomace, and different oil sources (soybean, canola, and tallow oil) on 
feed intake (gram) of broiler chickens before and after heat stress1 

  تنش حرارتی
Heat Stress 

  پیش از تنش حرارتی
Before Heat stress 

  اثرات اصلی
Main Effect 

  روزگی 29-42
29-42 days 

  روزگی 22-28  
22-28 days  

  روزگی 11-21
11-21 days 

  روزگی 0-10
0-10 Days  

  روغن    
     Oil 

1965  983b 705 314 سؤیا  
Soybean 

1984  
965b 708 315 کانوال  

Canola 

1985  1023a 718 314 پیه حیوانی  
Tallow 

27.556  6.849 9.144 1.403 SEM 
  %پودر زردچوبه     

     Turmeric Powder % 
1966  996 716 316 0.4 
1991  986 705 314  0.8  
  %تفاله گوجه فرنگی     

     Tomato pomace (%) 
1977  979 708 314  3  
1979  1002 713 315  5  

22.499  8.740 7.466 1.145 SEM  
  The least probability of significance  (P<0.05)داري حداقل درصد معنی

  روغن  0.8560 0.5946 0.0020  0.8382
Oil 

0.4211  
  پودر زردچوبه  0.2550 0.2905 0.4144

Turmeric powder 

0.9708  
  تفاله گوجه فرنگی  0.7861 0.6438 0.0743

Tomato pomace 

0.9185 
 

0.8771 0.3151 0.5428  
  گوجه× زردچوبه

Turmeric powder× Tomato 
pomace  

0.1178  
  زردچوبه× روغن  0.8680 0.9818 0.2635

Turmeric powder× oil 

0.6872  
  گوجه× روغن  0.6113 0.4150 0.5582

oil× Tomato pomace  

0.8525 
 

0.4685 0.9997 0.3958 
  گوجه× زردچوبه×روغن

Turmeric powder× Tomato 
pomace ×oil 

  .)>P 05/0( باشند میدار  داراي اختالف معنی با حروف غیر مشابهمیانگین هر ستون 1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05).  
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ي مربوط به اثرات استفاده از پودر زردچوبـه، تفالـه گوجـه    ها داده

بـر  ) روغن سویا، کانوال و پیـه حیـوانی  (فرنگی و منابع مختلف روغنی 
گرمـایی در  ي گوشـتی قبـل و بعـد از تـنش     ها جوجهمصرف خوراك 

نوع روغن بر مصرف خـوراك در هـیچ   . نشان داده شده است 4جدول 
بجـز در پایـان   ) P<05/0(یک از دوره هاي آزمایشـی تـأثیر نداشـت    

  هفته چهارم که در گروه تغذیه شده با روغن پیه مصرف خوراك بطور 

). P>05/0(داري نسبت به روغن کانوال و سـویا بـاالتر بـود   معنی
چوبه و تفاله گوجه فرنگی تأثیري بر مصرف خـوراك  افزودن پودر زرد

هیچ اثر متقابلی میان منابع مختلـف روغـن، پـودر    ). P<05/0(نداشت
ــر مصــرف خــوراك   ــه گوجــه ب ــه و تفال ــا جوجــهزردچوب مشــاهده  ه

  ).P<05/0(نشد

هاي گوشتی قبل و  بر  ضریب تبدیل خوراك جوجه) حیوانیروغن سویا، کانوال و پیه (اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغنی -5جدول
  بعد از تنش گرمایی

Table 5- Effect of turmeric powder, tomato pomace, and different oil sources (soybean, canola, and tallow oil) on feed 
conversion ratio of broiler chickens before and after heat stress 

  ش حرارتیتن
Heat Stress 

 پیش از تنش حرارتی
Before Heat stress 

  اثرات اصلی
Main Effect 

  روزگی 29-42
29-42 days 

  روزگی 22-28  
22-28 days  

  روزگی 11-21
11-21 days 

  روزگی 10- 0
0-10 Days  

  روغن     
      Oil 

2.01  
2.10ab 1.736b 1.440 سؤیا  

Soybean 

2.02  2.041b 1.751b 1.441 کانوال  
Canola 

2.06  2.231a 1.832a 1.438 پیه حیوانی  
Tallow 

0.0480  0.0525 0.0219 0.0066 SEM 
  %پودر زردچوبه      

     Turmeric Powder % 
1.999  2.442 1.759 1.445 0.4 
2.058  2.426 1.789 1.434  0.8 
  %تفاله گوجه فرنگی      

     Tomato pomace (%) 
2.035  2.377 1.755 1.441  3 
2.022  2.490 1.794 1.439  5 
0.0392  0.0428 0.0179 0.0054 SEM 

  The least probability of significance  (P<0.05)داري حداقل درصد معنی
0.7069  

  روغن 0.9483 0.0125 0.0186
Oil 

0.2956  
  پودر زردچوبه 0.1235 0.2622 0.7862

Turmeric powder 

  تفاله گوجه فرنگی 0.8184 0.1348 0.0753  0.8288
Tomato pomace 

0.1973  
  گوجه× زردچوبه 0.6569 0.5603 0.1250

Turmeric powder× Tomato pomace 
0.4770  

0.0643 0.5877 0.7744 
  زردچوبه× روغن

Turmeric powder× oil 

0.0730  
  گوجه× روغن 0.1670 0.6338 0.6091

oil× Tomato pomace 
0.4358  

  گوجه× زردچوبه×روغن 0.0898 0.4698 0.2495
Turmeric powder× Tomato pomace ×oil 

  .)>P 05/0( باشند میدار  داراي اختالف معنی با حروف غیر مشابهمیانگین هر ستون 1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05).  
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هاي کانوال و سـویا داراي ضـریب   ه با روغنهاي تغذیه شدجوجه

روزگـی و روغـن کـانوال داراي     21تبدیل خـوراك بهتـري در پایـان    
در دوره تحـت  . روزگی نسبت به پیه داشـت  28ضریب تبدیل بهتر در 

داري بر ضریب تبـدیل خـوراك   تنش گرمایی، نوع روغن تفاوت معنی
اگـر چـه    هـد د یمـ ي این آزمـایش نشـان   ها افتهی). 5جدول (نداشت 

جایگزینی پیه با روغن کانوال در شرایط طبیعی باعث بهبـود عملکـرد،   
، امـا در  )P<05/0( افزایش وزن بدنی، و ضریب تبدیل خوراك گردید

زیـرا در شـرایط تـنش    . شرایط تنش گرمایی، این نتایج حاصـل نشـد  
دارا بودن تعداد پیوند دوگانـه بیشـتر، در    لیبه دلگرمایی، روغن کانوال 

و اثرات نامطلوب استرس اکسیدتیو  باشد یمرض استرس اکسیداتیو مع
در مطالعات قبلی، بهبود . دینما یماز ظهور اثرات مثبت کانوال ممانعت 

ي تغذیه شده با روغن کـانوال در شـرائط معمـولی    ها جوجهعملکرد در 
 ).47 و 38، 30، 15(گزارش شده است 

 
  ئین شاخص تولید، راندمان مصرف انرژي و پروت 

بررسی اثرات استفاده از پودر زردچوبـه، تفالـه گوجـه فرنگـی و       
بـر شـاخص   ) روغن سویا، کانوال و پیـه حیـوانی  (منابع مختلف روغنی 

ــدمان مصــرف انــرژي(PI) تولیــد ــروتئین  (EER1) ، ران ــدمان پ و ران
(PER1)  6ي گوشتی قبل و بعد از تنش گرمایی در جـدول  ها جوجهو 

ي تغذیـه شـده بـا روغـن     هـا  جوجهتولید در شاخص . آورده شده است
بـاالتر بـودن شـاخص    ). P>05/0(کانوال در مقایسه با پیه بـاالتر بـود  

اثرات محـرك   لیبه دلي تغذیه شده با روغن کانوال ها جوجهتولید در 
و همچنـین غیراشـباعیت بیشـتر ایـن      3-رشدي اسیدهاي چرب امگا

سـطوح پـودر   ). 47 و 15( باشـد  یمـ روغن در مقایسه بـا روغـن پیـه    
زردچوبــه و تفالــه گوجــه فرنگــی تــأثیري بــر شــاخص تولیــد        

ولی بین سطح پودر زردچوبـه و گوجـه اثـر متقابـل     ) P<05/0(نداشت
ي تحت تنش گرمایی مشاهده شد بطوري کـه  ها جوجهداري در معنی

درصـد   4/0ي تغذیه شده بـا  ها جوجهباالترین شاخص تولید متعلق به 
ي تغذیه شده ها جوجهبود و در ) 63/3(گوجه  درصد تفاله 5زردچوبه و 

) 20/3(درصد تفاله کمترین شاخص تولیـد   5درصد زردچوبه و  8/0با 
نشان داد بین سطوح باالي پـودر   ها افتهاین ی). P>05/0(مشاهده شد

زردچوبه و تفاله گوجه اثر متقابـل منفـی وجـود دارد و باعـث کـاهش      
کدام با سطح پایین دیگري ولی سطح باالي هر . شاخص تولید گردید

بین روغن و زردچوبـه اثـر متقـابلی    . باعث بهبود شاخص تولید گردید
ي تغذیه شده بـا روغـن کـانوال در شـرایط     ها جوجهمشاهده نشد ولی 

درصد گوجـه داراي پـایین تـرین شـاخص      3تنش گرمایی، در سطح 
درصد تفاله گوجه باالترین شـاخص تولیـد    5و در سطح ) 11/3(تولید 

در شرایط تنش گرمـایی، افـزودن    دهد یمرا داشتند این نشان ) 78/3(
ي تغذیـه شـده بـا روغـن کـانوال      هـا  جوجهضداکسیداسیون به جیره  

لیکوپن قوي ترین ضداکسیداسـیونی طبیعـی در میـان    . ضروري است

منبع لیکوپن در میـان   نیتر مهمو  باشد یمکارتنوئیدهاي شناخته شده 
  ). 28( باشد یمگیاهان، گوجه فرنگی 

ي تغذیـه شـده بـا    هـا  جوجـه راندمان مصرف انرژي و پروتئین در 
) قبل از اعمال تـنش گرمـایی  (روزگی  28ي کانوال و سویا در ها روغن

باالتر از پیه بود ولی در شرایط تنش گرمایی، نـوع روغـن تـأثیري بـر     
 هـا  افتـه ایـن ی ). P<05/0(راندمان مصرف انرژي و پـروتئین نداشـت   

ـ بـه دل ي کانوال و سویا ها روغندر شرایط غیرتنشی،  هدد یمنشان   لی
غیراشباعیت و انحاللیت بیشتر و راندمان جذب باالتر، بهبـود رانـدمان   

بـه  انرژي و پروتئین را به همراه داشت ولی در شرایط تنش گرمـایی،  
پیوندهاي دوگانه و تمایل بیشتر به اکسیداسـیون، اثـرات مثبـت     خاطر

. بر راندمان انرژي و پروتئین ظاهر نشد ها آناع اسیدهاي چرب غیراشب
راندمان مصرف انرژي و پروتئین پـیش از تـنش، تحـت تـأثیر اثـرات      

ولی در  )P<05/0(متقابل روغن، زردچوبه و یا تفاله گوجه قرار نگرفت
ي تحت تنش گرمایی، اثرات متقابل گوجه و روغن بر راندمان ها جوجه

اشت بطوري که پایین ترین راندمان مصرف انرژي و پروتئین تأثیر گذ
 3ي تغذیه شده با روغن کانوال و سـطح  ها جوجهمصرف انرژي نیز در 

ي تغذیه شده بـا  ها جوجهو باالترین نیز در ) 23/15(درصد تفاله گوجه 
باتوجه . مشاهد شد) 04/17(درصد تفاله گوجه  5روغن کانوال و سطح 

ر صـورت اسـتفاده از روغـن    همواره د شود یمپیشنهاد  ها افتهبه این ی
کانوال در شرایط تنش اکسـیداتیو، جهـت کسـب حـداکثر عملکـرد و      

ي گوشتی، ترکیبات ضداکسیداسیونی افزوده ها جوجهراندمان به جیره 
زیرا اسیدهاي چرب غیراشباع کانوال تمایـل زیـادي بـه اکسـید     . شود

 داري بـر روغن پیه در شرایط تنش گرمـایی تـأثیر معنـی   . شدن دارند
  .راندمان مصرف انرژي و پروتئین نداشت

 
  وزن نسبی اجزاء الشه 

وزن نسبی سینه، ران، کبد، روده، پانکراس، صفرا، قلـب، طحـال    
بجـز وزن  ) 8و  7جـداول  (ي آزمایش قرار نگرفتند ها رهیجتحت تأثیر 

ي تغذیه شده بـا روغـن کـانوال افـزایش     ها جوجهنسبی بورس که در 
ي ها جوجهتنش، وزن نسبی چربی بطنی در  در شرایط پیش از. یافت 

تغذیه شده با روغـن کـانوال و سـویا نسـبت بـه روغـن پیـه کـاهش         
پودر زردچوبه و تفاله گوجـه نیـز در سـطوح بـاالتر،     ). P>05/0(یافت

ي تحـت تـنش نیـز روغـن     هـا  جوجهدر . درصد چربی را کاهش دادند
ر زردچوبـه  کانوال نسبت به پیه درصد چربی بطنی را کاهش داد و پود

درصد چربی بطنـی را کـاهش    4/0درصد نسبت به  8/0نیز در سطح 
درصد چربی بطنی بین سطوح تفاله گوجـه فرنگـی در    ).P>05/0(داد

از جمله معیارهاي . داري نشان ندادي تحت تنش تفاوت معنیها جوجه
ارزیابی الشه میزان چربی الشه بوده که با کاهش آن، بـازار پسـندي   

عمدتاً منابع روغنـی حـاوي اسـیدهاي     ابدی یمافزایش  گوشت یا الشه
ـ ، میـزان چربـی محوطـه بطنـی را کـاهش      3-چرب امگا و  دهنـد  یم



  321 ...    تعیین اثرات منابع ضداکسیداسیون آلی و منبع چربی بر عملکرد

  ).47 و 19( شوند یمي اشباع باعث افزایش آن ها روغن
هاي گوشتی قبل و بعد  جوجه ان مصرف انرژي، پروتئین و شاخص تولیدراندمبر  ) روغن سویا، کانوال و پیه حیوانی(اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منابع مختلف روغنی -6جدول

  1از تنش گرمایی
Table 6- Effect of turmeric powder, tomato pomace, and different oil sources (soybean, canola, and tallow oil) on energy and protein efficiency 

ratio and production index of broiler chickens before and after heat stress1 
  )روزگی 42- 29(تنش حرارتی 

Heat Stress  (29-42 days) 
  )روزگی 28-11(پیش از تنش حرارتی 

Before Heat stress (11-28 days) 
  اثرات اصلی
Main Effect 

  شاخص تولید
Production 

Index 

راندمان مصرف 
  پروتئین

Protein 
efficiency ratio  

  اندمان مصرف انرژير
Energy efficiency 

ratio 

  شاخص تولید
Production 

Index 

راندمان مصرف 
  پروتئین

Protein 
efficiency ratio  

  راندمان مصرف انرژي
Energy efficiency 

ratio 

  روغن
Oil 

3.42 2.67 16.16 2.05ab 2.40a 15.13a سؤیا  
Soybean 

3.45 2.66 16.14 2.14a 2.45a 15.43a کانوال  
Canola 

3.29 2.60 15.75 1.89b 2.27b 14.33b پیه حیوانی  
Tallow 

0.0916 0.0639 0.388 0.0621 0.0348 0.223 SEM 
  %پودر زردچوبه 

Turmeric Powder % 
3.46 2.68 16.25 2.04 2.38 15.02 0.4 
3.31 2.60 15.78 2.01 2.36 14.91 0.8 

  %تفاله گوجه فرنگی      
Tomato pomace (%) 

3.36 2.63 15.95 2.084 2.414 15.23 3 
3.42 2.65 16.08 1.969 2.332 14.70 5 

0.0748 0.0521 0.316 0.0507 0.0284 0.182 SEM 
  The least probability of significance  (P<0.05)داري حداقل درصد معنی

  روغن 0.0056 0.0053 0.0319 0.7049 0.7056 0.4170
Oil 

  پودر زردچوبه 0.6629 0.6782 0.6801 0.3073 0.3073 0.1684
Turmeric powder 

  تفاله گوجه فرنگی 0.0531 0.0517 0.1236 0.7622 0.7641 0.6343
Tomato pomace 

0.0138 0.1535 0.1540 0.5016 0.4467 0.4657 
  گوجه× زردچوبه

Turmeric powder× 
Tomato pomace 

  زردچوبه× روغن 0.0578 0.0568 0.1017 0.4540 0.4540 0.4386
Turmeric powder× oil 

  گوجه× روغن 0.6871 0.7057 0.7058 0.0462 0.0460 0.0012
oil× Tomato pomace 

0.1573 0.5716 0.5710 0.3110 0.2863 0.2933 
  گوجه× زردچوبه×روغن

Turmeric powder× 
Tomato pomace ×oil 

  .)>P 05/0( باشند میدار  داراي اختالف معنی بهبا حروف غیر مشامیانگین هر ستون 1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05).  

 
کورکومین زردچوبه نقش هایپرکلسترولمی و کاهندگی چربی دارد 

 12، 8(و افزایش سطح پودر زردچوبه باعث کاهش چربی بطنی گردید 
ي تغذیه شده با تفاله گوجه نیز ها جوجهر کاهش چربی بطنی د). 41 و

  ).33 و 25، 23( باشد یمدرصد فیبر باال و لیکوپن آن  به خاطر
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  1پیش از تنش گرمایی  هاي گوشتی جوجه) الشهوزن گرم به ازاي صد گرم (اثرات ضداکسیدان هاي آلی و منبع روغنی بر درصد وزنی اجزاء الشه   - 7جدول 

Table 7- Effect of natural antioxidants and oil sources on relative weight of carcass (gram/ percent of carcass) before heat stress1 
 درصد وزنی اجزاء الشه

relative weight of carcass  
  اثرات اصلی

Main Effect  
  چربی

Abdominal 
fat 

  بورس 
Burs 

  قلب
Heart 

  طحال
Spleen 

  کبد
Liver 

  روده
Intestine   

  پانکراس
Pancrease 

  صفرا
Gall 

bladder 

  سینه
Breast 

  ران
Thigh 

 

  روغن
Oil  

2.26b 0.285b 1.085 0.185 3.831 9.594 0.533 0.343 31.01 29.82  سؤیا  
Soybean 

2.31b 0.410a 0.988 0.180 3.371 9.677 0.478 0.163 31.69 29.95  کانوال  
Canola 

2.59a 0.348ab 0.944 0.181 3.829 9.110 0.501 0.158 30.83 30.83  پیه حیوانی  
Tallow 

0.0739 0.0269 0.0544 0.0181  0.162 0.388 0.0396 0.0921 0.543 0.430   SEM  
  %پودر زردچوبه 

Turmeric Powder (%)  
2.55a 0.314 1.008 0.185 3.732 9.419 0.487 0.181 31.10 29.92  0.4 
2.20b 0.385 1.003 0.179 3.869 9.507 0.523 0.267 31.27 30.51   0.8  

  %تفاله گوجه فرنگی 
Tomato pomace (%)  

2.56a 0.328 1.007 0.175 3.737 9.422 0.477 0.156 31.11 30.34   3  
2.21b 0.368 1.004 0.189 3.857 9.499 0.530 0.287 31.24 30.06   5  

0.0603 0.0219 0.0444 0.0148 0.132 0.316 0.0323 0.0752 0.444 0.351  
SEM  

  The least probability of significance  (P<0.05)داري حداقل درصد معنی
  روغن 0.2072 0.4929 0.2882 0.6080 0.5461 0.8840 0.9812 0.1955 0.0246 0.0092

Oil 
  پودر زردچوبه 0.2660 0.7140 0.4628 0.4697 0.8046 0.4980 0.7744 0.9146 0.0544 0.0003

Turmeric powder 
  تفاله گوجه فرنگی 0.6079 0.8153 0.2163 0.2370 0.8535 0.5502 0.5140 0.9576 0.2138 0.0003

Tomato pomace 
  گوجه× زردچوبه 0.5280 0.6673 0.3793 0.5809 0.1599 0.0749 0.1395 0.5054 0.3600 0.7360

Turmeric powder× 
Tomato pomace 

  زردچوبه× روغن 0.7398 0.4857 0.3688 0.6754 0.1349 0.8575 0.6273 0.8201 0.1930 0.8728
Turmeric powder× 
oil 

  گوجه× روغن 0.3977 0.6146 0.3436 0.3127 0.7862 0.9117 0.4830 0.9990 0.4721 0.3123
oil× Tomato 
pomace 

  گوجه× زردچوبه×روغن 0.0701 0.2463 0.4593 0.2902 0.1714 0.7778 0.7272 0.4052 0.1278 0.4115
Turmeric powder× 
Tomato pomace ×
oil 

  ).P> 05/0(باشند  دار می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05).  
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  1تحت تنش گرمایی  هاي گوشتی جوجه) گرم به ازاي صد گرم وزن الشه(بر درصد وزنی اجزاء الشه  اثرات ضداکسیدان هاي آلی و منبع روغنی  - 8جدول 
Table 8- Effect of natural antioxidants and oil sources on relative weight of carcass (gram/ percent of carcass) under heat stress1 

 درصد وزنی اجزاء الشه
relative weight of carcass  

  اثرات اصلی
Main Effect  

  چربی
Abdom
inal fat 

  بورس 
Burs 

  قلب
Heart 

  طحال
Spleen 

  کبد
Liver 

  روده
Intestin

e   
  پانکراس
Pancre

ase 

  صفرا
Gall 

bladder 

  سینه
Breast 

  ران
Thigh 

 روغن
Oil  

3.29ab 0.391ab 0.871 0.258 3.191 8.083 0.335 0.118 35.69 35.21  
  سؤیا
Soybe
an 

3.09b 0.460a 0.898 0.259 3.239 7.863 0.349 0.136 35.82 35.75  
  کانوال
Canol
a 

3.62a 0.375b 0.929 0.0155 3.157 8.363 0.354 0.181 34.50 35.07  
پیه 
  حیوانی
Tallo
w 

0.1251 0.023 0.0288 0.235 0.123 0.283 0.0160 0.0211 0.471 0.769   SEM  

 %پودر زردچوبه 
Turmeric Powder (%) 

3.52a 0.386 0.920 0.250 3.222 8.171 0.345 0.141 35.45 34.66  0.4 
3.15b 0.432 0.879 0.179 3.170 8.035 0.348 0.148 35.22 35.89   0.8  

  %تفاله گوجه فرنگی 
Tomato pomace (%)  

3.37 0.400 0.891 0.228 3.191 8.080 0.344 0.159 35.31 35.42   3  

3.31 0.418 0.908 0.256 3.200 8.125 0.348 0.130 35.36 35.22   5  

0.1022 0.0182 0.0235 0.0127 0.1004 0.231 0.0130 0.0172 0.385 0.628  
SEM  

 The least probability of significance  (P<0.05)داري حداقل درصد معنی

  روغن 0.7797 0.1016 0.1024 0.6917 0.4605 0.8954 0.0430 0.3760 0.0217 0.0149
Oil 

  پودر زردچوبه 0.1400 0.6691 0.7772 0.8702 0.6799 0.7141 0.4183 0.2144 0.0775 0.0139
Turmeric powder 

  تفاله گوجه فرنگی 0.8207 0.9236 0.2358 0.8163 0.8903 0.9557 0.1258 0.5972 0.4911 0.6782
Tomato pomace 

  گوجه× زردچوبه 0.4115 0.2687 0.1316 0.2875 0.5209 0.5499 0.4807 0.8705 0.5074 0.2958
Turmeric powder× 
Tomato pomace 

  زردچوبه× روغن 0.5165 0.6398 0.6774 0.4260 0.7349 0.2679 0.4261 0.8033 0.3427 0.7316
Turmeric powder× 
oil 

  گوجه× روغن 0.5479 0.7386 0.5363 0.5571 0.5077 0.8423 0.0927 0.2181 0.2899 0.9031
oil× Tomato 
pomace 

  گوجه× زردچوبه×روغن 0.3457 0.0575 0.2724 0.8630 0.9375 0.5920 0.1278 0.1608 0.3078 0.8825
Turmeric powder× 
Tomato pomace ×
oil 

  .)>P 05/0( باشند میدار  داراي اختالف معنی با حروف غیر مشابهمیانگین هر ستون 1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05).  
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  1تحت تنش گرمایی  هاي گوشتی هاي استخونی جوجهاثرات ضداکسیدان هاي آلی و منبع روغنی بر فراسنجه -9جدول 
Table 9- Effect of natural antioxidants and oil sources on bone parameters of heat stressed broilers1 

 هاي استخونیفراسنجه
bone parameters  

  اثرات اصلی
Main Effect  

ضخامت دیواره 
  داخلی

Internal 
layer 

thickness 
(mm) 

ضخامت دیواره 
  خارجی

External 
layer 

thickness 
(mm)  

  قطر دیافیز
Diaphysis 
dimeter 

(cm) 

قطر کانال 
  mmمیانی 

طول 
 استخوان 
Bone 
length 
(cm) 

  (%)فسفر 
Phosphorous 

(%) 

  (%)کلسیم 
Calcium 

(%) 

خاکستر 
(%)  

Ash 
(%) 

ماده 
  (%)خشک

Dry 
matter 

(%) 
 روغن
Oil  

0.917 2.88a 1.45b 7.97 6.91ab 16.82 40.03ab 56.85a 65.87  سؤیا  
Soybean 

1.004 2.63a 1.51a 8.24 7.02a 16.79 41.59a 56.37a 67.65  کانوال  
Canola 

1.003 1.39b 1.39c 8.89 6.81b 16.84 38.70b 55.54b 67.73  پیه حیوانی  
Tallow 

0.0364 0.0214 0.0140 0.3273 0.0440 0.113 0.593 0.594 0.783   SEM  
 %پودر زردچوبه 

Turmeric Powder (%)  
0.961 2.291 1.45 8.28 6.89 16.83 38.96b 55.79b 67.19  0.4 
0.989 2.028 1.44 8.45 6.89 16.80 41.25a 58.05a 66.98   0.8  

 %تفاله گوجه فرنگی 
Tomato pomace (%)  

0.961 1.956 1.44 8.45 6.88 16.87 39.43 56.30 66.95   3  
0.989 2.634 1.46 8.28 6.95 16.77 40.87 57.55 67.22   5  
0.0298 0.0891 0.0114 0.0267 0.036 0.093 0.484 0.485 0.640  SEM 

  The least probability of significance  (P<0.05)داري حداقل درصد معنی
  روغن 0.1732 0.0054 0.0044 0.9440 0.0051 0.1325 0.0001 0.0015 0.1554

Oil 

0.5118 0.5558 0.7194 0.6398 0.3574 0.8351 0.0014 0.0016 0.8194 
  پودر زردچوبه
Turmeric 
powder 

  تفاله گوجه فرنگی 0.7667 0.0535 0.0535 0.4447 0.1489 0.6608 0.1006 0.3630 0.5119
Tomato pomace 

0.6395 0.1447 0.7974 0.0756 0.9827 0.3696 0.6588 0.6588 0.5662 
  گوجه× زردچوبه

Turmeric 
powder× 
Tomato pomace 

0.6406 0.3836 0.3012 0.3236 0.9843 0.5769 0.9963 0.9936 0.5704 
  زردچوبه× روغن

Turmeric 
powder× oil 

0.3943 0.5479 0.0574 0.9374 0.5912 0.6936 0.3893 0.3893 0.3498 
  گوجه× روغن

oil× Tomato 
pomace 

0.7610 0.5792 0.0572 0.9469 0.0494 0.6445 0.5727 0.6805 0.1480 

  گوجه× زردچوبه×روغن
Turmeric 
powder× 
Tomato 
pomace ×oil 

  .)>P 05/0( باشند میدار  الف معنیداراي اخت با حروف غیر مشابهمیانگین هر ستون 1
1Means with different letters in a row differ significantly (P<0.05).  

 
  هاي استخوانی فراسنجه

درصد خاکستر و کلسیم و طول استخوان، قطر دیافیز و ضـخامت  
ي تغذیه شده با روغن کانوال نسبت به پیـه  ها جوجهدیواره خارجی در 

هـاي اسـتخوانی شـامل درصـد     سایر فراسنجه) 9جدول (بهبود یافت 
فسفر، طول استخوان و ضخامت دیواره داخلی تحت تأثیر نـوع روغـن   

ي هـا  جوجههاي استخوان در بهبود فراسنجه). P<05/0(قرار نگرفت 
در  3-تغذیه شده با روغن کانوال مربوط به نقش اسیدهاي چرب امگـا 

در بلدرچین هـاي  . باشد یم جذب مواد معدنی و بهبود سیستم اسکلتی
تغذیه شده با روغن ماهی در مقایسه با روغن سویا، میزان مواد معدنی 

ي هـا  مـوش همچنین در ). 27(داري بهبود یافت استخوان بطور معنی
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تغذیه شده با جیره حاوي روغن ماهی نسبت بـه روغـن ذرت، میـزان    
اسیدهاي  هر چند نسبت). 42 و 5(مواد معدنی استخوان افزایش یافت 

بالغ یا  گذار تخمبر کیفیت استخوان در مرغان  3-به امگا 6-چرب امگا
که عدم تـأثیر گـذاري در ایـن    ) 21و  2(بوقلمون بالغ تأثیري نداشت 

در . بالغ بودن پرندگان مورد استفاده بیان شده اسـت  به خاطرمطالعات 
درصـد پـودر زردچوبـه درصـد      8/0ي تغذیه شـده بـا سـطح    ها جوجه
هـاي  ر و کلسیم استخوان افزایش یافت ولـی سـایر فراسـنجه   خاکست

استخوانی تحت تأثیر قرار نگرفت همچنین سطح تفالـه گوجـه تـأثیر    
هـیچ اثـر متقابـل    . هـاي اسـتخوانی نداشـت   داري بر فراسـنجه معنی
 ).P<05/0(داري مشاهده نگردید  معنی

  
  کلی نتیجه گیري 

باعـث بهبـود وزن    روغن کـانوال  دهد یمنتایج این آزمایش نشان 

بدن و ضریب تبدیل خوراك نسبت به پیه گردیـد همچنـین شـاخص    
تولید و راندمان مصرف انرژي و پروتئین پیش از تنش در روغن کانوال 

ي تغذیه شده با روغن کـانوال داراي وزن نسـبی   ها جوجه. بهبود یافت
هـاي اسـتخوانی بـاالتري بودنـد روغـن      ي لنفاوي و فراسنجهها اندام
سطح پودر زردچوبه تأثیري بر . ال، درصدچربی بطنی را کاهش دادکانو

وزن بدنی، مصرف خوراك، ضریب تبدیل، رانـدمان مصـرف انـرژي و    
پودر زردچوبه درصد چربی بطنی را کاهش و . نداشت ها جوجهپروتئین 

درصـد   5سـطح  . درصد کلسیم و خاکستر استخوان را بهبـود بخشـید  
جوجه و کاهش درصد چربی بطنی آنها  تفاله باعث افزایش وزن بیشتر

در مجموع استفاده همزمان از روغن کانوال به همراه سطوح پائین . شد
ــی مــی ــه بهبــود عملکــرد و دو ترکیــب ضداکسیداســیونی آل ــد ب توان

  . هاي استخوانی منجر شود فراسنجه
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Introduction Heat stress is one of the major environmental stressors that negatively influence feed intake, 

body weight gain, feed conversion ratio, nutrient digestion, absorption, and retention in the poultry production. 
In the two last decades, several researches were done to find approaches for decreasing the undesirable effects of 
high ambient temperatures. Supplementation of powder, extract and essence of some medicinal plants were 
proposed that could be used in poultry production to improve the performance, immune system and antioxidant 
status in heat stress condition. Turmeric powder is known as a natural antioxidant, because it has several 
antioxidant component specially curcumin that prevent the oxidative reaction and the free radicals production in 
the live body. On the other hand, some of by-products in food industry may also be used in heat stressed birds. 
Tomato pomace is a reachable source of vit E, C and A and several carotenoids specially lycopene that has 
antimutagenic, anticancer and antioxidant properties. Therefore the objective of this research was to investigate 
the effects of organic antioxidants including turmeric powder and tomato pomace and fat sources including 
soybean oil, canola oil and tallow on performance, carcass and bone characteristics of broilers under heat stress. 

Materials and Methods An experiment with factorial arrangement 3× 2× 2 (3 oils involved: canola, 
soybean, tallow, 2 turmeric powder (TRP) levels involved 0.4, 0.8% and 2 tomato pomace (TP) levels 3, 5 of 
TP%) in a completely randomized design in heat stressed birds was done. Five hundred four one-d-old male 
Ross broilers were randomly allocated to 36 experimental units with 12 dietary treatments (3 replicates with 12 
birds in each). The feed and water were supplied ad libitum. All diets were balanced to meet the nutrient 
requirement proposed by the Ross committee. A daily heat stressed (HS) schedule (33oC for 5 h) was applied 
from 29 to 42d of experiment. The photoperiod schedule, vaccination, ventilation and humidity were applied 
according to the recommendation of Ross management catalog. At 28 d. (before heat stress PHS) and 42 d. (after 
heat stress AHS) of age, two chicks per replicate were bled and slaughtered. The relative weight of carcass, 
intestine, thigh, liver, spleen, intestine, pancreases, gall bladder and abdominal fat were determined. The bone 
characteristics including dry matter, ash, calcium, phosphorous, bone length, diaphysis diameter were studied. 
The data were analyzed by GLM procedure of SAS software and the differences among mean were investigated 
by tukey test.  

Results and discussions The results indicated that body weight gain enhanced when chicks fed diets 
containing canola oil or 5% TP. Canola oil including diet decreased the FCR at 28d (P<0.05). The animal 
production index, energy efficiency and protein efficiency ratio were higher in birds fed canola oil at PHS 
(P<0.05). The relative weight of burs at PHS and burs and spleen at AHS increased when birds fed canola oil as 
compared to tallow. The percentage of abdominal fat decreased by dietary treatments (P<0.05). The abdominal 
fat is an undesirable factors that negatively affect poultry meat palatability. Thus reduction of abdominal fat and 
cholesterol could improve the meat quality of broiler. Canola oil is a source of omega-3 fatty acid that affects the 
fat absorption and retention in broilers body. Previous studies also revealed that inclusion of canola oil to broiler 
diets decreased the abdominal fat, cholesterol. The other relative weights of organs were not influenced by 
dietary treatments at PHS and AHS. The diet containing canola oil improved the percentage of Ash, Ca, and 
length of bone, diaphysis diameter and thickness. The percentage of Ca and Ash were higher at 0.8 % of TRP 
(P<0.05). The diets containing tomato pomace did not significantly influence bone parameters such as 
percentage of Ash, Ca, and length of bone, diaphysis diameter and thickness. There is an interaction between oil 
and TP about energy efficiency and protein efficiency ratio. 

Conclusion Therefore, inclusion of canola oil with lower levels of TRP and TP to diets may improve the 
performance, bone characteristics, and abdominal fat of broiler under heat stress. 
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