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Sesamum indicum(مکمل روغن کنجدتاثیر L. (استات خوراك بر توکوفریل-و یا آلفا
هاي گوشتیجوجههاي خونی فراسنجهشناسی روده و عملکرد، ریخت

2و رضا فرهوش4زربان، اصغر3، احمد رضا راجی2، حسن نصیري مقدم2، ابوالقاسم گلیان1محمد جواد آگاه

چکیده
اکسـیدانی طبیعـی و یـا    آنتـی عنـوان افزودنـی خـوراکی حـاوي ترکیبـات     کنجد بههدف بررسی اثر روغنباپژوهشاین 

صد قطعـه  یک. هاي گوشتی انجام شدکوچک جوجهشناسی رودهخونی و ریختهايفراسنجهاستات بر عملکرد، توکوفریل-آلفا
، آزمایشـی هـر تیمـار  و در چهار تیمار آزمایشی تقسیم صورت تصادفی به روزگی به7در سن 308نر گوشتی سویه راس جوجه

شده با جیره پایـه تغذیهمنفی گروه کنترل یک تیمارها شامل، . روزگی تغذیه شدند28تا سن ،پرنده در هر قفس5پنج تکرار با 
250و بـا افـزودن   ایـه  پشده با جیره تغذیهکنترل مثبتگروه یک ، استاتتوکوفریل-آلفاخام ذرت و بدون افزودنحاوي روغن

درصـد  100و50یبـا جـایگزین  و شده با جیره پایه گروه آزمایشی تغذیهو دوبه آن استات توکوفریل-گرم در کیلوگرم آلفامیلی
کنجـد، بیشـترین   روغنخام ذرت با جایگزینی روغندرصد50باشدهتغذیههايجوجه.خام ذرت با روغن کنجد، بودندروغن

بـر مصـرف خـوراك و    يدارکنجد در جیره تأثیر معنـی روغنجایگزینی ).P>05/0(نشان دادندوزن روزانه را فزایشمیانگین ا
-مثبت و کنتـرل  کنترلجیرههاي تغذیه شده با ترتیب جوجهبیشترین و کمترین درصد الشه را به. ضریب تبدیل غذایی نداشت

دار طول، عرض و سطح باعث افزایش معنیپایهدر جیرهجاي روغن خام ذرت بهکنجد گنجاندن روغن).P>05/0(داشتندمنفی
کنجد کمترین درصد روغن50هاي تغذیه شده با جیره حاوي جوجه).P>05/0(گردیدمنفی جذبی پرز در مقایسه با جیره کنترل

اکسیدانی دلیل داشتن ترکیبات آنتیبهجد کنروغناستفاده از ).P>05/0(گلیسرید سرم خون را نشان دادندغلظت گلوکز و تري
هـاي فراسنجهتواند اثرات مثبتی بر عملکرد رشد، میاستات توکوفریل-اهمانند استفاده از آلف،هاي گوشتیدر جیره جوجهقوي 

. هاي نخست دوره پرورش داشته باشدخونی و سالمت دستگاه گوارش در هفته

گوشتی، جوجههاي خونیفراسنجهشناسی روده، ، ریختکنجد، عملکردروغن:کلیديهاي واژه

دمهمق
کاري چربی جیره طیور با در چند سال گذشته دست

هدف تغییر در ترکیـب اسـیدهاي چـرب گوشـت مـرغ،      
عنوان یک توصیه رایج بهداشتی براي سالمتی انسـان،  به

منجر به افزایش تمایـل بـراي جـایگزینی منـابع چربـی      
هاي گیـاهی سرشـار از اسـیدهاي    غنحیوانی با برخی رو

هـا در  اما این روغـن . چرب غیراشباع در جیره شده است
فسـاد  مقایسه با اسیدهاي چرب اشباع، بیشتر در معرض 

محصـوالت اکسیداسـیون از   .)20(هستندیکسیداسیونا
هـاي  هـا و ویتـامین  هـا، چربـی  طریق واکنش با پروتئین

منجر به کاهش غذایی، محلول در چربی موجود در جیره
برخـی از ایـن   . شـوند مـی نیـز  محتوي مواد مغذي جیره 

ياثـرات مضـر  ،دلیل سمی بودنبهترکیبات اکسید شده
منجـر بـه  و داشته روده 1هاي مخاطی سطح پرزسلولبر 

).20(شوندکاهش عملکرد پرنده می
اکسـیدانی مصـنوعی   گرچه افـزودن ترکیبـات آنتـی   

بهبـود  نوان راهکاري بـراي  عبهتواند جیره میمعمول در
امـا کـاربرد   ،باشـد کیفیت گوشت طیور عملکرد پرنده و

ــی ــیدانآنتـ ــی اکسـ ــاي طبیعـ ــوفرول(هـ ــاتوکـ و هـ
بـراي  آنها دلیل ساختار غیرشیمیایی به)اسیداسکوربیک

تحقیقـات  ). 2(تـر اسـت  کنندگان قابـل پـذیرش  مصرف
هـاي  ستات در جیـره اتوکوفریل-نشان داد گنجاندن آلفا

اي هــاي زنجیــرهحیــوانی بــا ایجــاد اخــتالل در واکــنش
ــی  ــیون چربـ ــاياکسیداسـ ــکیل  غشـ ــلولی از تشـ سـ
کـرده و باعـث افـزایش مـدت    هیدروپراکسیدها ممانعت

بـا  ). 14(شـود مـی زمان ماندگاري محصـوالت تولیـدي  
ــن ــال، آای ــیح ــیداننت ــی  اکس ــاي طبیع ــدازه  ه ــه ان ب
وعی مـؤثر نبـوده و داراي هزینـه    هاي مصناکسیدانآنتی

ــی   ــاالیی م ــبتاً ب ــاخت نس ــندس ــه  . باش ــابراین، توج بن
هـا و  پژوهشگران بر شناسایی، جداسازي، توصیف ویژگی

و اکســیدانی طبیعــی، مــؤثراســتفاده از تولیــدات آنتــی
).25(تر معطوف شده استارزان

بســیاري از گیاهــان داراي ترکیبــات بــا خــواص     
توانند پایـداري اکسـیداتیو   نی هستند که میاکسیداآنتی

ــه    ــیده و در نتیج ــود بخش ــرغ را بهب ــم م ــت و تخ گوش
در بـین  ).10(ماندگاري این محصوالت را افزایش دهند

1- Enterocytes

)mjagah@yahoo.com:نویسنده مسوول(،ابع طبیعی فارسمرکز تحقیقات کشاورزي و من،استادیار-1
دانشگاه فردوسی مشهد،دانشیارواستاد-3و2

شگاه علوم پزشکی بیرجندداندانشیار، -4
28/10/92:تاریخ پذیرش30/2/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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دلیل دارا بـودن میـزان  به، روغن کنجد هاي گیاهیروغن
عنوان روغـن مناسـب   هاي طبیعی بهاکسیدانباالي آنتی

هــايیداتیو ســایر روغــنجهــت افــزایش پایــداري اکســ
خوراکی که حاوي مقادیر زیـادي اسـیدچرب غیراشـباع    

).4،15(رودکار میهباشند، بمی
نظیـر از ترکیبـات   کنجد شامل یک دسته بـی روغن

هاي لیگنان. باشدها میشناخته شده تحت عنوان لیگنان
ــادیرکمی     ــیزامولین و مق ــیزامین، س ــامل س ــد ش کنج

: فیزیولوژیکی متنـوعی از جملـه  سیزامول بوده و وظایف
خون، کـاهش سـطح آراشـیدونیک اسـید،     چربیکاهش

اکسـیدانی، افـزایش قابلیـت زیسـت     افزایش توانایی آنتی
التهـابی  یف ضدتوکوفرول و فراهم کردن وظافراهمی گاما

هـاي اکسـیژن   از طرفی مهارگونـه ). 20(باشندرا دارا می
هاي بـدن  ند سلولتواهاي کنجد، میفعال توسط لیگنان

). 23(هــاي آزاد محافظــت کنــدرادیکــالصــدماترا از 
شیمیایی و زدایی کبد از موادکنجد قادر است سمروغن

اکسـیدانی آنزیمـی و غیرآنزیمـی را    میزان ترکیبات آنتی
اکسیداتیو حفاظتی در برابر استرسافزایش داده و نقش

مکـاران در تحقیـق الـدراجی و ه  ). 20،24(داشته باشد
درصـد و  1و 5/0کنجد در سطوح استفاده از روغن) 3(

درصـد در جیـره بلـدرچین    2و 1دانه کنجد در سطوح 
داري بر وزن بدن و خوراك مصرفی گذار تأثیر معنیتخم

کنجد در جیـره  گرچه مکمل کردن دانه و روغن. نداشت
دار وزن و تعـداد تخـم، درصـد    منجر بـه افـزایش معنـی   

تبـدیل  ضـریب بهبـود  تخم تولیدي روزانـه و  تولید، گرم 
فاقـد دانـه و روغـن   (غذایی در مقایسه بـا جیـره شـاهد   

. گردید)کنجد
عنوان کنجد بهبررسی اثر روغناین پژوهش با هدف 

اکسیدانی طبیعـی  افزودنی خوراکی حاوي ترکیبات آنتی
هـاي عملکـردي،   اسـتات بـر شـاخص   توکوفریل-آلفاو یا

شناســی روده کوچــک ی و ریخــتهــاي خــونفراســنجه
. انجام شدهاي گوشتی جوجه

هامواد و روش
ها و طرح آزمایشیجیره

قطعه جوجه گوشـتی نـر یـک    100پژوهشدر این 
روي بستر با تراشه روز 6به مدت 308روزه سویه راس 

در این مـدت  . متر پرورش یافتندسانتی10چوب با عمق
بر اساس حداقل مقـادیر  ،هپایها با یک جیرهکلیه جوجه

راس تجـاري  مواد مغذي پیشنهاد شده احتیاجات سـویه  
روزگـی کلیـه   7در سـن  . تغذیه شدند2007سال 308
کشـی انفـرادي در قالـب یـک طـرح      ها پس از وزنپرنده
)پـن (آزمایشیواحدبیست تیمار در 4با تصادفی کامالً

و در جوجـه بـا میـانگین وزن مشـابه     قطعه 5با هرکدام 
ــاد هـــــاي آزمایشـــــیقفـــــس 50×90بـــــه ابعـــ

. گرفتندقرار متر سانتی

) 1جـدول (پرورشیهر دوره در هاي آزمایشی جیره
پـروتئین مشـابه بـوده و در قالـب چهـار      واز نظر انرژي

:تهیـه شـدند  و بـر پایـه ذرت و کنجالـه سـویا     تیمار زیر 
اسـتات کـه   توکوفریـل -بدون افـزودن آلفـا  پایهجیره-1

تأمین شدخام ذرتروغنبادرصد سهم روغن آن 100
گـرم  میلـی 250پایه با افـزودن  جیره-2،)منفیکنترل(

درصـد سـهم   100کـه  استات توکوفریل-در کیلوگرم آلفا
،)کنتـرل مثبـت  (خام ذرت تأمین شدآن با روغنروغن 

بـا  خام ذرتدرصد روغن50با جایگزینی پایهجیره-3
ان یــک روغــن حــاوي ترکیبــات عنــوبــه(کنجــدروغــن

100ا جـایگزینی  بپایه جیره-4و ) اکسیدان طبیعیآنتی
. کنجدبا روغنخام ذرت درصد روغن
بـــدون افـــزودنروغـــن ذرت (خـــام ذرت روغـــن

ــی ــیدان آنت ــه اکس ــس از در کارخان ــف  پ ــل مختل مراح
از کارخانه گلوکـوزان قـزوین تهیـه    )کشی و تصفیهروغن

کشـی شهرسـتان   روغـن از یک کارگـاه کنجد روغن. شد
هـاي فـوق در طـول دوره    جیـره . مشـهد خریـداري شـد   

هـا  هفته به جوجـه 3به مدت ) روزگی28تا 7(آزمایش
.تغذیه شدند

ترکیب اسید چرب روغن جیره
کنجـد مـورد   وذرتترکیب اسیدهاي چـرب روغـن   

گسـتر  در آزمایشگاه آزمـون )2جدول(استفاده در جیره 
سـیله آنـالیز متیـل اسـترهاي اسـیدچرب بـا       بوشـیراز و  

ساخت کشـور آمریکـا مجهـز    1وماتوگرافیدستگاه گاز کر
متـر و قطـر   120بـا طـول   2به ستون مویینی سیلیکائی

. تعیین گردیدمتر میلی25/0داخلی 
اکسیدانی روغن جیرهکل و قدرت آنتیفنلمحتوي 

در رفتـه کـار بـه روغن ذرت و کنجـد  کلمیزان فنل
عنـوان اسـتاندارد و بـا    بـه گالیکبا استفاده از اسیدجیره

و مطـابق روش توصـیف شـده    فـولین سـیوکالچو  معرف 
نتـایج بـر حسـب    .شـد تعیـین ) 6(کاپانسی و همکـاران 

گرم برگرم معادل اسیدگالیک در نمونه روغن بیـان  میلی
.شد

هـا بـه کمـک آزمـون     اکسـیدانی روغـن  قدرت آنتـی 
اسـتاندارد  کنندگی رادیکـال آزاد گیري قدرت مهاراندازه
و بـا روش توصـیف   3پیکرل هیـدرازیل -2-فنیلدي-1،1

پـس از ترسـیم   . تعیین شد) 37(شده سیجر و همکاران
نمودار درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد در برابـر غلظـت   

هــا ، منحنــی مناســب روي دادهاکســیدانیترکیــب آنتــی
کیـب  برازش داده شد و سـپس غلظتـی را کـه در آن تر   

ــی ــار   آنت ــه مه ــادر ب ــیدانی ق ــردن اکس ــد 50ک درص
.محاسبه گردیدIS50تحت عنوان است،هاي آزادرادیکال

شرایط پرورش و صفات مورد بررسی
هـا بـه آب و غـذا    در تمام طول دوره آزمایش جوجـه 

دسترســی آزاد داشــته و سیســتم نــوردهی یــک ســاعت 
دماي .ساعت روشنایی براي آنها فراهم شد23تاریکی و 

1- Varian 3400 2- CP-Cill 88(Supelco, Bellefonte, PA) 3- 1, 1- Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)
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Sesamum indicum(تاثیر مکمل روغن کنجد  L. (32......... ............................................................................................استات خوراكتوکوفریل-و یا آلفا

اسـاس  گـراد بـود کـه بـر    درجـه سـانتی  32اولیه سالن 
ــاي ــر روز   راهنم ــه ازاي ه ــرکت راس ب ــه 5/0ش درج

درجه 21روزگی به 21گراد کاسته شد تا در سن سانتی
مصـرفی و  میانگین خوراك. رسید و از آن پس ثابت ماند

وزن بر حسب گـرم بـه ازاي هـر پرنـده در روز و     فزایش ا
ها براي سن ی براي هر گروه از جوجهضریب تبدیل غذای

تلفـات  . صورت جداگانه محاسـبه شـد  روزگی به28تا 7

روزانــه هــر قفــس در طــول دوره تــوزین، ثبــت و بــراي 
شـاخص . مورد استفاده قرارگرفـت رکورد تلفات تصحیح 

.محاسبه شد)28(زیرتولید با استفاده از فرمول 

308هاي پرورشی مختلف بر اساس کاتالوگ سویه راسدرصد ترکیبات و مواد مغذي جیره پایه براي دوره- 1جدول 
روزگی28تا 25روزگی24تا 11روزگی10تا 7*اجزاي خوراکی جیره

55/5205/5312/54ذرت
3467/3486/34کنجاله سویا
63/535/1گلوتن ذرت
32/108/104/1سنگ آهک

76/155/14/1دي کلسیم فسفات
36/047/042/0نمک

1/006/00ترئونین
42/02/00لیزین

32/025/019/0متیونین
104/317/597/5روغن

25/05/05/0مکمل ویتامینی و معدنی
ترکیب محاسباتی

kcal/kg(302531503200(بل سوخت وساز ظاهري انرژي قا
52/232221(%)پروتئین خام

05/19/085/0(%)کلسیم 
5/045/042/0(%)فسفرقابل دسترس 

07/195/086/0(%)سیستین + متیونین
71/060/053/0(%)متیونین 

44/125/109/1(%)لیزین 
16/02/018/0(%)سدیم 

.  توکوفریل استات-جیره پایه حاوي روغن خام ذرت و بدون افزودن آلفا،کنترل منفی) 1: ره غذایی تهیه شده در هر دوره پرورشی عبارت بودند ازچهارجی: *
درصد 50کردن جیره پایه با جایگزین ) 3. توکوفریل استات-گرم بر کیلوگرم آلفامیلی250جیره پایه حاوي روغن خام ذرت و با افزودن ،کنترل مثبت) 2

. درصد روغن خام ذرت  با روغن کنجد100جیره پایه با جایگزین کردن ) 4. روغن خام ذرت آن با روغن کنجد
مطابق درصدهاي ذکر 4و  از روغن کنجد در جیره 3کنجد در جیره روغن% 50روغن خام ذرت و % 50، از مخلوط 2و 1هاي از روغن خام ذرت در جیره-1

. استفاده شدشده در جدول 
K3 ،2ویتامین ،اللملیواحد بینE ،121ویتامین ،المللیواحد بین2300کوله کلسیفرول، ،المللیواحد بینA ،11000ویتامین : هرکیلوگرم جیره حاوي- 2

4پیرودوکسین، ،گرممیلی03/0بیوتین، ،گرممیلی1اسید فولیک، ،گرممیلی4،ریبوفالوین،گرممیلی4تیامین،،گرممیلیB12 ،02/0گرم، ویتامین میلی
1ید، ،گرممیلی2/0، )سلنات سدیم(سلنیوم ،گرممیلی100سولفات منگنز، ،گرممیلی125/0اتوکسی کوئین، ،گرممیلی840کولین کلراید، ،گرممیلی
. گرم بودمیلی50آهن، ،گرممیلی100سولفات مس، ،گرممیلی

)حسب درصدبر(ید چرب روغن کنجد و روغن ذرت ترکیب اس-2جدول
روغن ذرت روغن کنجد ترکیب اسیدهاي چرب

07/10 62/8 )C16:0(پالمیتیک
08/0 07/0 )C16:1(پالمیتولئیک
22/2 25/5 )C18:0(استئاریک
47/32 18/45 )C18:1(اولئیک
21/53 6/39 )C18:2(لینولئیک
57/0 67/0 )C18:3(لینولنیک
84/0 58/0 )C20:4(آراشیدونیک
04/0 23/0 )C20:1(ایکوزنیک
13/13 45/14 اسیدهاي چرب اشباع 
59/32 48/45 اسیدهاي چرب با یک پیوند دوگانه
78/53 27/40 اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه 

خـونی در پایـان   هـاي فراسنجهگیري منظور اندازهبه
از هر تکـرار یـک نمونـه خـون از     ) یروزگ28سن (دوره 

هاي فاقد ماده ضد انعقاد اخـذ شـده و   بال در سرنگورید
سـی  سـی 5/0هاي پس از جداسازي سرم در میکروتیوب

شاخص 
تولید = )د ماندگاريدرص×زنده میانگین وزن(

)پرورشدورهطول×غذاییتبدیلضریب(
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مقـدار  . درجه نگهداري شـد -20تا زمان آنالیز در دماي 
کل، آلبـومین و گلیسرید، پروتئینگلوکز، کلسترول، تري

توسـط  ،گشاییخون پس از یخاي سرمهگلوبولین نمونه
هـاي تجـاري  و بـا اسـتفاده از کیـت   1دستگاه اتوآنـالیزر 

آلدئیـد  ديغلظـت مـالون  . گیري شداندازه2شیمیزیست
ــاران  ــر و همک ــا روش توصــیف شــده دراپ و ) 9(ســرم ب

گیري اندازه3براساس واکنش مواد با تیوباربیتوریک اسید
از محلول آماده بـه کـار   میلی لیتر 3طور خالصه، به. شد

گـــرممیلـــی187کلرواســـتیک، گـــرم تـــري 5/7(
لیتر اسیدکلریدریک میلی25/6تیوباربیتوریک اسید و -2
از پالسما داخـل  میکرولیتر300را با ) نانومول بر لیتر2

دقیقه در حمـام  20مدت دار ریخته و بهلوله آزمایش در
سپس . دیمگراد قرار دادرجه سانتی90آب گرم با دماي 

ها را با آب سرد خنک کرده و بـه هـر لولـه    بالفاصله لوله
مـدت  ایزو بوتانول اضافه نموده و بـه لیترمیلی2آزمایش

در نهایــت پــس از . ثانیــه بــا شــیکر مخلــوط کــردیم20
دور 2500دقیقه با سرعت 10مدت بهسانتریفیوژ کردن

در وفتومترردر دقیقه، چگالی نـوري بـا دسـتگاه اسـپکت    
ــوج  ــول م ــدازه 532ط ــراي ان ــانومتر ب ــت ن ــري غلظ گی

عنـوان شـاخص اکسیداسـیون چربـی     آلدئید بهديمالون
. خوانده شد

روزگی دوره پـرورش، یـک پرنـده از هـر     28در سن 
واحد آزمایشی بـا میـانگین وزن همـان واحـد آزمایشـی      

پـس از تفکیـک الشـه    . شـد جهت تفکیک الشه کشـتار  
، بورس فابریسـیوس و طحـال،   تیموس: هاي لنفاوياندام

کوچــک،ســنگدان، روده: جملــهازهــاي گوارشــی انــدام
هـاي مختلـف الشـه    ، کبـد و بخـش  لوزالمعـده ، کورروده

هـا، قسـمت پشـت و گـردن و    سـینه، ران ماهیچه: شامل
. ها و چربی حفره بطنی جـدا شـده و تـوزین گردیـد    بال

هاي مختلف روده کوچک دئودنومهمچنین طول قسمت
، )لوزالمعـده -ز سنگدان تا ناحیه اتصال مجاري صفراويا(

لوزالمعـده تـا   -از ناحیه اتصال مجاري صـفراوي (ژژونوم
از زائده مکل تا محل اتصـال ایلئـوم   (، ایلئوم)زائده مکل

ازاي متـر بـه  گیري و برحسـب سـانتی  اندازه) کوررودهبه 
.گرم وزن زنده محاسبه شد100

شناسی روده کوچکریخت
هـا در جوجـه ژژونـوم شناسی نظور بررسی ریختمبه
ازاي هر تکرار یک جوجه بـا میـانگین   بهروزگی،28سن 

کشـتار،  ازپـس وزن همـان واحـد آزمایشـی انتخـاب و    
از . محتویات داخل بدن تخلیه و روده کوچـک جـدا شـد   

5/0×5/0یک نمونه بـافتی بـه ابعـاد    ژژونومنقطه میانی 
براي حـذف  %9/0ول سالین متر تهیه شد و با محلسانتی

درصـد بـراي   10بقایاي مواد غذایی شسته و در فرمالین 
هـاي بـافتی سـپس در    نمونـه . مطالعه بافت تثبیـت شـد  

قرارگرفتند و با عبـور  4بافتخودکارسازيدستگاه آماده

آبگیري، بـا  -1مرحله، کننده اضافی سهاز محلول ثابت
اتیلیـک بـا درجـات    ها در محلـول الکـل  قراردادن نمونه

ها در محلـول  سازي با قراردادن نمونهشفاف-2صعودي، 
هـا داخـل   کردن بـا قـراردادن نمونـه   پارافینه-3زایالن و 

سازي نمونه با پارافین انجـام  منظور اشباعپارافین مایع به
کمـک دسـتگاه   ها از دستگاه خارج و بهسپس نمونه. شد

اي پـارافینی تهیـه   هذوب پارافین و قالب لوکهارت بلوك
میکرومتـر بـا   5هاي بافـت روده بـا ضـخامت    نمونه.شد

ــوم نیمــه اتومــات  ــر5اســتفاده از میکروت روي اســالیدب
رنـگ 6ائـوزین -اي قرارگرفتند و با هماتوکسـیلین شیشه

هاي نمونهشناسیبررسی ریختجهت .)5(آمیزي شدند
اســتفاده 7از میکروســکوپ نـوري المپیــوس رودهبـافتی 

پرزهـاي روده  بـر   شناسیریختهاي گیرياندازه. یدگرد
. شـد انجـام پرز سالم انتخاب شده از هر نمونـه  10روي 

از نـوك پـرز   (8هاي مورد بررسی شامل طول پرزشاخص
متوسط عرض پرز در (، عرض پرز )تا محل اتصال کریپت

از پایه پـرز تـا   (9، عمق کریپت)ابتدا، وسط و انتهاي پرز
گیري شدند و سطح جـذبی پرزهـا   اندازه)الیه زیر مخاط

بـه  ) 32(نیز با استفاده از فرمـول سـاکاموتو و همکـاران    
. شرح ذیل محاسبه شد

هاسطح جذبی پرز=)π2( ×) میانگین طول پرز(
×) میانگین عرض پرز/ 2(

تجزیه و تحلیل آماري
SASافـزار  هاي مربوط به هر عامـل توسـط نـرم   داده

در قالـب طـرح کـامالً    GLMرویـه  و با استفاده از) 35(
بـراي تعیـین   . گرفتندتصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار

اي دامنـه دار بین میانگین از آزمون چندهاي معنیتفاوت
.استفاده شد05/0در سطح احتمال دانکن

نتایج و بحث
جیرهترکیب اسید چرب روغن

هر دو اسیدهاي چربترکیب عمده 2مطابق جدول
دو مجمـوع  را) درصد85درحدود (ذرت و کنجد روغن

د نـ دهاولئیک و لینولئیک اسید تشکیل مـی اسید چرب
. مطابقت دارد) 21(کوه تحقیقات که با نتایج 

اکسیدانی روغن جیرهکل و قدرت آنتیفنلمحتوي 
کل موجود در روغـن کنجـد و ذرت بـه    فنلمحتوي

ــب  ــی376/0و 788/0ترتی ــرم  میل ــر گ ــرم ب ــادل گ مع
گیري قـدرت  اندازه. روغن محاسبه شدنمونه گالیکاسید
نشان DPPHکمک آزمون بههاروغناین اکسیدانی آنتی

ترتیـب  دو روغـن کنجـد و ذرت بـه   IC50داد که غلظـت  
نتـایج .باشـد مـی لیتـر  گرم بر میلـی میلی9/49و 51/7

پژوهش حاضر نشان داد روغن کنجد در مقایسه با روغن 
االتر و قدرت مهار رادیکال کل بخام ذرت از محتوي فنل

نیـز  ) 37(سیگر و همکاران. آزاد بیشتري برخوردار است
1 - Model Selectra E, Vitalab, Spain 2- Ziest Chem Diagnostic, Tehran, Iran 3 -Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS)
4 - Model KP110, Tehran, Iran 5- Model Leica RM 2145 6 - Hematoxylin and Eosin
7 - Model U- TV0.5 XC-2, Olympus corporation, BX41 8- Villi 9 - Crypts of lieberkühn
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کـل  فنـل داري بـین محتـوي  همبستگی مثبـت معنـی  
مهـار  میزان و هاي گیاهی مختلف موجود در نمونه روغن

.کردندمشاهده DPPHاستانداردآزادرادیکال
پارامترهاي عملکردي و خصوصیات الشه

کنجـد بـر پارامترهـاي    اکسـیدانی روغـن  آنتیاثرات
خـوراك . اسـت شـده دادهنشـان 3جدولعملکردي در

مصــرفی پرنــدگان تحــت تــأثیر افــزودن منــابع مختلــف 
هـاي تغذیـه   جوجـه .اکسیدانی به جیره قرار نگرفتآنتی

درصــد 100و50هــاي حــاوي ســطوح شــده بــا جیــره
ه کنجـد و نیـز جیـر   ذرت بـا روغـن  خام جایگزینی روغن

ش منفـی افـزای  کنتـرل در مقایسه با جیره کنترل مثبت
طــوري کــه بیشــترین وزن بــاالتري را نشــان دادنــد، بــه

هــاي جوجــهرا )روز/پرنــده/گــرم49/51(وزنفــزایش ا
بـا  روغـن خـام ذرت   جایگزینی درصد 50تغذیه شده با 

/پرنده/گرم15/46(وزنفزایشکنجد و کمترین اوغنر
نشان منفی شده با جیره کنترلتغذیهي هارا جوجه)روز

).P>05/0(دادند
داري بــین ضــریب تبــدیل غــذایی و اخــتالف معنــی

شـده بـا   هـاي گوشـتی تغذیـه   شاخص تولیـدي جوجـه  
کنتــرل هــايکنجــد و تیمارهــاي حــاوي روغــنجیــره

ــد  ــاهده نش ــد . مش ــانگین درص ــدگان در  می ــات پرن تلف
ــی در  ــاي آزمایش ــی تیماره ــل دوره آزمایش ــاوت ک تف

درصـد  3طور متوسط برابر بـا  داري نشان نداد و بهمعنی
.بود) روزگی28تا 7(در کل دوره

) 3(ایــن مشــاهدات بــا نتــایج الــدراجی و همکــاران
سـطوح مختلـف   جـایگزینی  بـا  ها نیـز  آن. همخوانی دارد

جیـره  در کنجدبا روغن و یا دانههیدروژنه گیاهی روغن
تـأثیر  کنتـرل، ایسـه بـا جیـره    مقگذار در بلدرچین تخم

در طـول  هـا پرنـده داري بر مقدار خوراك مصـرفی  معنی
صفات عملکردي شـامل  اما .مشاهد نکردنددوره آزمایش 

درصد تولید تخم، گـرم تخـم تولیـدي روزانـه و ضـریب      
نجـل و همکـاران  در تحقیـق  . بهبود یافتتبدیل غذایی

هـاي گوشـتی  میانگین خوراك مصرفی جوجـه نیز)26(
کنجد درصد دانه10و 5هاي حاوي تغذیه شده با جیره

داري هفتگی اختالف معنـی 4تا 1خام و برشته در سن 
حاضر در مورد پژوهشهاي این نتایج با یافته. نشان نداد

در جیـره  کنجـد  با روغـن خام ذرت روغناثر جایگزینی
مطابقـت  ورشـی هاي گوشتی بر بهبود عملکـرد پر جوجه

کـه بـا جـایگزینی    محققان ثابـت کردنـد   ین همچن.دارد
هاي گیـاهی در تغذیـه طیـور    حیوانی با روغنهايچربی

در ) PUFA(1اسیدهاي چرب غیراشباع چندگانـه میزان 
ــره و  ــدي جی ــزایش ) الشــه و تخــم(محصــوالت تولی اف

رغـم اثـرات مثبـت بـر سـالمت      ایـن امـر علـی   . یابـد می
یش تخریـب  منجـر بـه افـزا   تواند میمحصوالت تولیدي، 

). 20،30(شـود هـا  چربـی این اکسیداتیو و اکسیداسیون 

ها از ترکیبات حاصل از اکسیداسیون چربیاي که گونهبه
هـاي پلیمریـزه   ها، استرها و روغـن جمله آلدئیدها، کتون

چربی و مقدار انرژي جیـره،  يممکن است با کاهش ابقا
در . )8(شــوندوزن بــدنکــاهشدر نهایــت منتهــی بــه 

یکی از دالیـل کـاهش   رسد نظر میبهحاضر نیز شپژوه
هاي گوشتی تغذیه شده با تیمار جوجهانهاضافه وزن روز

اکسیداسیون یاد شده ناشی ازاثرات منفیمنفیکنترل
هـاي غیراشـباع بـاالي موجـود در ایـن جیـره بـر        چربی

.ها باشدعملکرد جوجه
ــی ــی  از طرفـ ــرات منفـ ــان داد اثـ ــات نشـ تحقیقـ

ــیون  ــیاکسیداسـ ــیچربـ ــا مـ ــزودن هـ ــا افـ ــد بـ توانـ
هاي گوشـتی  هاي مصنوعی به جیره جوجهاکسیدانآنتی

ــاهش  ــت کـ ــل آن ممانعـ ــه دلیـ ــد، کـ ــات یابـ ترکیبـ
اکسیدانی از صدمات بیشتر بـه سـایر اجـزاي جیـره     آنتی
) 40(توارز و همکـاران فوق نتایجدر تأیید . )8(باشدمی

هی کـردن جیـره حـاوي روغـن گیـا     کردند مکملگزارش
وکــوئیناتوکســی(اکســیدانیآنتــیســویا بــا ترکیبــات

فـزایش  افزایش خـوراك مصـرفی و ا  باعث)گاالتپروپیل
داري بـر  شـد، امـا تـأثیر معنـی    هاي گوشتی جوجهوزن 

.نداشتآنها غذایی تبدیلضریب
بخشـی از اثـرات بهبـود    احتمـاالً  نیـز  حاضر پژوهشدر 

را کنجد با روغنهاي گوشتی تغذیه شده عملکرد جوجه
هـاي  لیگنـان موجـود در اکسیدانی آنتیبه اثراتتوان می

ــرات منفــی اکسیداســیون  روغــن کنجــد، در کــاهش اث
هاي اکسیژن فعال توسـط  گونهها و در نتیجه مهارچربی

هـاي بـدن را از   توانـد سـلول  هاي کنجد، که مـی لیگنان
ارتبـاط  ) 23(هـاي آزاد محافظـت کنـد   رادیکالصدمات

هـا از  رسـد حفاظـت چربـی   مینظربهاز طرفی دیگر. ددا
اکسیداسیون بیشتر، با افزایش طـول و سـطح پرزهـا بـر    
مورفولوژي روده کوچک اثرگذار بوده و در نهایـت منجـر   

).8(شده باشدبه بهبود عملکرد طیور 
صفات الشه

اثــر نشــان داد کــه 4نتــایج ارائــه شــده در جــدول 
کنجـد بـه عنـوان یـک     جایگزینی سطوح مختلف روغن 

مــاده خــوراکی طبیعــی حــاوي ترکیبــات مختلــف      
در جیـره  خـام ذرت اکسیدانی بـا بخشـی از روغـن   آنتی

پوسـت و طـول  الشه بدونهاي گوشتی بر درصدجوجه
کمتـرین و  ). P>05/0(دار بـود هـا معنـی  دئودنوم جوجه

ترتیـب  به) 98/62در برابر83/58(الشهبیشترین درصد
منفـی و  تیمارهـاي کنتـرل   هاي تغذیه شده با در جوجه

هـاي  الشـه جوجـه  میـانگین درصـد  .مثبت مشاهده شد
درصـد  100و50هاي حاوي سطوح جیرهشده با تغذیه

، از نظر عددي کنجدخام ذرت با روغنجایگزینی روغن
. قرارگرفتندمنفی و مثبت کنترلبین دو تیمار

1 - Poly unsaturated fatty acid (PUFA)
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وزن، ضریب تبدیل غذاییفزایشتوکوفریل استات در جیره بر مصرف خوراك، ا-ن کنجد و آلفاآنتی اکسیدانی روغتاثیر-3جدول
روزگی28تا 7و شاخص تولیدي در سن 

صفات مورد بررسی
تیمارهاي  غذایی

SEMP-value پایه جیره
)کنترل منفی(

mg/kg250آلفا-
توکوفریل استات 

)کنترل مثبت(

%50جایگزینی 
روغن جیره با 
روغن کنجد

% 100جایگزینی 
روغن جیره با 
روغن کنجد

43/7373/7570/7485/7619/180/0)روز/پرنده/گرم(خوراك مصرفی 
15/46)روز/پرنده/گرم(وزن افزایش b90/47 ab49/51 a49/50 ab77/002/0

60/159/146/153/103/040/0ضریب تبدیل غذایی
8/3186/3254/3958/36890/1219/0ص تولید شاخ
05/0P(دار هستند هاي هر ردیف که داراي حرف مشترك نمی باشند داراي اختالف معنیمیانگین <.(

هايو طول سن بخشالشه خصوصیاتتوکوفریل استات در جیره بر-آنتی اکسیدانی روغن کنجد و آلفاتاثیر -4جدول
(%)روزگی 28در سن مختلف روده کوچک 

صفات الشه
تیمارهاي  غذایی

SEMP-value
جیره پایه 

کنترل (
)منفی

mg/kg250آلفا-
توکوفریل استات 

)کنترل مثبت(

% 50جایگزینی 
روغن جیره با 
روغن کنجد

% 100جایگزینی 
روغن جیره با 
روغن کنجد

g/100 g of BW

83/58خالی بدون پوستالشه  b98/62 a58/60 ab03/61 ab59/005/0
19/20سینه b45/22 a60/21 ab35/21 ab31/007/0

58/18ران b77/19 a84/18 ab82/18 ab17/006/0
20/1765/1746/1712/1837/069/0پشت و گردن

51/359/357/321/310/018/0سنگدان
98/012/188/093/006/046/0چربی حفره بطنی

78/069/079/067/005/067/0سکوم
80/078/065/073/003/009/0قلب

32/030/030/032/0008/029/0لوزالمعده
57/232/235/244/214/059/0کبد

85/095/091/088/004/080/0تیموس
22/027/024/020/002/083/0بورس

12/011/011/011/001/044/0الطح
گرم وزن بدن100/ مترسانتی

06/3طول نسبی دئودنوم a31/2 ab29/2 b33/2 ab11/004/0
35/584/492/431/519/076/0طول نسبی ژژونوم
54/583/406/584/42/061/0طول نسبی ایلیوم

).> 05/0P(دار هستند باشند داراي اختالف معنیي حرف مشترك نمیهاي هر ردیف که دارامیانگین

گرچه درصد سینه و ران پرندگان تحت تأثیر افزودن 
امـا  .اکسیدانی به جیـره قـرار نگرفـت   منابع مختلف آنتی

ــینه   ــد س ــترین درص ــرین و بیش ــر در19/20(کمت براب
ــر در58/18(و ران) 45/22 ــه) 77/19براب ترتیــب را ب

منفی و مثبتکنترلهايهاي تغذیه شده با تیمارجوجه
).P=07/0(داشتند

درصـد الشـه   نیـز  ) 27(در تحقیق نجیدا و همکاران
کنجـد در  مختلف دانهشده با سطوحهاي تغذیهخرگوش

این در حالی اسـت  . مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت
داري بـین درصـد قلـب، کبـد و کلیـه     معنیکه اختالف

شده با دانه کنجد و تیمار شاهد مشاهده هاي تغذیهتیمار
همچنین نتیجه برخی از تحقیقات انجـام شـده در   . نشد

هـاي روغنـی گیـاهی    مورد استفاده از ترکیبات و اسانس
هــاي اکســیدانی در جیــره جوجــهداراي خاصــیت آنتــی

ــر صــفات الشــه    ــرات مثبــت آنهــا ب ــانگر اث گوشــتی بی
در تحقیـق یسـیلبگ و همکـاران   از جملـه . ها بودجوجه

شـده بـا   تغذیـه گوشـتی هـاي  الشه جوجـه درصد) 43(
ــروه     ــا گ ــه ب ــاري در مقایس ــاه رزم ــی گی ــانس روغن اس

گــرم در میلـی 50حــاوي سـطح پــایین  (منفـی کنتـرل 
داري نشـان  افزایش معنی)استاتتوکوفریل-آلفاکیلوگرم

ــوط  ).P>05/0(داد در تحقیقــی دیگــر اســتفاده از مخل
انس روغنی گیاه میخـک و دارچـین موجـب افـزایش     اس

دار درصد سینه در مقایسه با گروه کنتـرل گردیـد  معنی
)05/0<P.(     بهبود سـالمتی دسـتگاه گـوارش و افـزایش

هاي محیطی متفـاوت و  ها در مقابل تنشمقاومت جوجه
افزایش جذب مواد غذایی منجر به رشد و افزایش درصد 

ایــن نتــایج بــا ). 19(ویــژه درصــد ســینه شــدالشــه بــه
افـزودن  حاضر در مـورد تـأثیر مثبـت    پژوهشهاي یافته
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Sesamum indicum(تاثیر مکمل روغن کنجد  L. (36......... ............................................................................................استات خوراكتوکوفریل-و یا آلفا

عنوان یک منبـع  کنجد بهروغناستات و توکوفریل-آلفا
بـر  در جیـره  هـاي طبیعـی   اکسـیدان آنتیگیاهی حاوي 

. هاي گوشتی مطابقت داردالشه جوجهدرصد
کنجـد و نیـز   ذرت بـا روغـن  خـام  جایگزینی روغن

ــا ا ــتفاده از آلف ــل-س ــه توکوفری ــتات ب ــابع  اس ــوان من عن
ــی ــی   آنت ــاهش معن ــب ک ــره موج ــیدانی در جی دار اکس
شـده  هاي تغذیهنسبی دئودنوم در مقایسه با جوجهطول

اســتاتتوکوفریــل-آلفــاوکنجــد بــا جیــره فاقــد روغــن
سـاریکا و  طور مشابه به).P>05/0(گردید) منفیکنترل(

ــاران  ــز )34(همک ــاهشنی ــیک ــول روده درمعن دار ط
بیوتیک و یا عصاره آویشـن  هاي مکمل شده با آنتیجیره

عنوان یک افزودنی خوراکی گیاهی را گـزارش کردنـد  به
)05/0<P(.

شناسی روده کوچکریخت
کنجـد در  اسـتفاده از روغـن  ، 5مطابق نتایج جدول 

عنـوان یـک منبـع ترکیبـات     هاي گوشتی بهجیره جوجه
پـرز،  طـول دارنی گیاهی باعث افزایش معنیاکسیداآنتی

ــرض ــرز، ســطحع ــه موکوســی و  پ ــرز و ضــخامت الی پ
شــدمنفــیزیرموکوســی در مقایســه بــا جیــره کنتــرل

)05/0<P( . گرچه عمق کریپت تحت تأثیر افزودن منابع
). P=06/0(اکسیدانی به جیره قرار نگرفتمختلف آنتی

صــرف مگــزارش کردنــد ) 41(ولجیــک و همکــاران 
ها و یـا  ها، مصرف باالي پرواکسیداناکسیدانناکافی آنتی

هر دو ممکن است منجر به بروز اسـترس اکسـیداتیو در   
زا بـا ایجـاد   عوامـل اسـترس  در این شـرایط  .پرنده شوند

ــروب  ــت میک ــفتگی در جمعی ــاي همزیســت رودهآش ،ه
ذاتـی و افـزایش پتانسـیل    هاي حفـاظتی کاهش مکانیزم
ی نظیر سالمونال براي اتصـال بـه بافـت    زایعوامل بیماري

شوند، که نهایتاً  منجر بـه کـاهش   پوششی را موجب می
تحقیقـات انجـام   . سالمت بافت پوششی روده خواهد شد

در مـورد تـأثیر   ) 5(شده توسط بورخـوردل و همکـاران  
نیـز  شناسـی روده  اي بر ریخـت زاي تغذیهعوامل استرس

ا بر قابلیت جـذب  هدهنده اثرات مخرب این استرسنشان
بافت پوششـی روده بـود، کـه منجـر بـه کـاهش ارتفـاع        

) 18(اما هسو و همکاران. ها گردیدپرزها و عمق کریپت
نحـو مـؤثري توانـایی   کنجـد بـه  گزارش کردند که روغن

وسیله اندوتوکسـین  هتحریک استرس اکسیداتیو بکاهش
رچـه  اگ. باشـد هـا را دارا مـی  ها در موشساکاریدلیپوپلی

مکانیزم دقیقی کـه اسـتفاده از روغـن کنجـد در جیـره      
خـوبی  شـود بـه  کاهش اسـترس اکسـیداتیو مـی   منجر به

روشن نیست، امـا بـاور قـوي بـر ایـن اسـت کـه اثـرات         
سیزامین، سیزامول و (هاحفاظتی ناشی از حضور لیگنان

در این رابطه موثر بـوده اسـت  Eو ویتامین ) سیزامولین
)1.(

گزارشــی در مــورد اثــر هــاي مــابررســیبــر اســاس 
ــن  ــایگزینی روغ ــره  ج ــد در جی ــواع کنج ــر  ان ــور ب طی

ــت ــیات ریخ ــی روده خصوص ــدشناس ــاهده نش ــا . مش ام
هاي گیـاهی  گزارشات متعددي در مورد اثر سایر افزودنی

باکتریال در جیـره  اکسیدانی و یا آنتیآنتیبا خصوصیات
پـور و  نحسـ از جملـه . شناسی روده وجـود دارد بر بافت

پرز و ضخامت الیـه  سطحو افزایش طول)16(همکاران
کوچـک  ودهرژژونـوم هاي دئودنوم و بخشاي درماهیچه
درصد چاي سـبز  4و 2شده با هاي گوشتی تغذیهجوجه

اکسیدانی آنتیتواند بیانگر اثراتمیرا گزارش کردند که 
این چاي سبز بر مورفولوژي روده و احتماالً مربوط به اثر 

عصــاره گیــاهی برعلیــه مــرگ ســلولی و افــزایش رشــد  
نیـز  ) 7(دکانسکی و همکـاران  . هاي اپیتلیال باشدسلول

اکسـیدانی ترکیبـات   گزارش کردند که خصوصیات آنتـی 
مختلــف موجــود در عصــاره بــرگ زیتــون در مهــار      

هاي آزاد و حفاظت از پراکسیداسیون چربـی، بـا   رادیکال
ــت  ــزایش فعالیـ ــزیمافـ ــايآنـ ــیهـ ــیدانی آنتـ اکسـ

کاتاالز، منجر بـه تنظـیم تعـادل    سوپراکسیددیسموتاز و
هـاي  مخـاط معـده مـوش   بافـت  اکسیداتیو و حفاظت از 

عـالوه بـر آن فوایـدي از    . صحرایی تحت استرس گردیـد 
قبیل اثرات مفید بر قابلیت هضم و جذب مـواد مغـذي و   

شناســی روده و تثبیــت جمعیــت میکروبــی روده ریخــت
. نیز گزارش شـده اسـت  ) 42(و همکارانتوسط ویندیچ 

حاضـر در مـورد اثـرات    پـژوهش هـاي  این نتایج با یافته
در کنجـد  خـام ذرت بـا روغـن   مثبت جایگزینی روغـن  

ژژونـوم شناسـی  ریخـت بـر هـاي گوشـتی   جوجـه جیره 
. مطابقت دارد

هاي خونیفراسنجه
کنجد خام ذرت جیره با روغن تأثیر جایگزینی روغن 

هـاي  اکسیدانی طبیعی بر فراسـنجه بات آنتیحاوي ترکی
روزگـی قبـل از   28هـاي گوشـتی در سـن    خونی جوجه

50جـایگزینی  . نشان داده شده اسـت 6کشتار در جدول
کنجد کمترین و جیـره  درصد روغن ذرت جیره با روغن

) کنترل منفـی (استات توکوفریل-کنجد و آلفافاقد روغن
ید سـرم خـون در   گلیسـر بیشترین مقدار گلـوکز و تـري  

شده با این تیمارها را نشان داد هاي گوشتی تغذیهجوجه
)08/0=P .(    با جایگزینی روغن ذرت در جیـره بـا روغـن

کنجد تمایل به کاهش در مقـدار کلسـترول سـرم خـون     
کمتـرین و  ). P=09/0(هاي گوشتی مشـاهده شـد   جوجه

در برابر 63/2(ترتیب آلدئید بهديبیشترین غلظت مالون
هـاي  در سـرم خـون جوجـه   ) لیترنانومول بر میلی05/3

مثبـت و منفـی مشـاهده    هاي کنترلتغذیه شده با جیره
.شد

50هایی که خون جوجهآلدئید سرمديغلظت مالون
روغن خـام ذرت در جیـره آنهـا بـا روغـن      درصد 100و 

کنجد جایگزین شد، از نظر عددي بین دو تیمار کنتـرل  
کنجـد در  سـتفاده از روغـن  ا. مثبت و منفی قرارگرفتند

کـل، آلبـومین و   داري بر میزان پروتئینجیره تأثیر معنی
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کـاهش نیـز  ) 31(ساهین و همکـاران  . گلوبولین نداشت
در گلیسـرید سـرم خـون    دار غلظت گلـوکز و تـري  معنی
250تغذیه شده با جیره پایه حـاوي  هاي گوشتیجوجه

در مقایسـه  را استات توکوفریل-آلفالوگرمگرم در کیمیلی
تحـت تـنش گرمـایی مشـاهده کردنـد     وبا جیره شـاهد 

)05/0<P( حاضر مطابقت داردپژوهشکه با نتایج.

درهاي گوشتیجوجهشناسی روده کوچکتوکوفریل استات در جیره بر ریخت-اکسیدانی روغن کنجد و آلفاآنتیتاثیر -5جدول
روزگی28سن 

صفات مورد بررسی
تیمارهاي غذایی

SEMP-value جیره پایه 
)کنترل منفی(

mg/kg250آلفا -
توکوفریل استات 

)کنترل مثبت(

% 50جایگزینی 
روغن جیره با روغن 

کنجد

% 100جایگزینی 
روغن جیره با روغن 

کنجد
μm

1097c1394b1352b1548a7/2401/0طول پرز
0/95عرض پرز c2/100 bc6/107 ab6/111 a59/104/0

0/226عمق کریپت b4/294 a4/304 a8/296 a63/1006/0
2/37ضخامت اپیتلیوم b0/40 b0/51 a0/44 ab47/103/0

4/3464/3972/3870/37812/1981/0ايضخامت الیه ماهیچه
1323c1689ab1657b1845a78/2701/0ضخامت الیه موکوسی و زیر موکوسی

μm2

327696c439250b456212b541937a1038301/0طح پرزس
88/484/460/424/516/059/0نسبت طول پرز به عمق کریپت

).>05/0P(دار هستند باشند داراي اختالف معنیهاي هر ردیف که داراي حرف مشترك نمیمیانگین

هاي گوشتی در سنجوجههاي خونیتوکوفریل استات در جیره بر فراسنجه-اکسیدانی روغن کنجد و آلفااثرات آنتی-6جدول
روزگی 28

صفات مورد بررسی
تیمارهاي غذایی

SEMP-value
پایه جیره

کنترل (
)منفی

mg/kg250آلفا-
توکوفریل استات 

)کنترل مثبت(

% 50جایگزینی 
روغن جیره با 
روغن کنجد

% 100جایگزینی 
روغن جیره با 
روغن کنجد

mg/dl

25/143گلوکز a75/135 ab75/102 b50/128 ab19/508/0
25/131کلسترول ab50/132 a25/127 ab50/122 b36/109/0

25/51تري گلیسرید a50/49 ab00/45 b25/48 ab75/006/0
g/dl

30/355/343/343/308/076/0پروتئین کل
80/183/168/160/104/022/0آلبومین

50/173/175/183/107/041/0گلوبولین
nmol/ml

05/3مالون دي آلدئید a63/2 b78/2 ab93/2 ab05/006/0
).>05/0P(دار هستند باشند داراي اختالف معنیهاي هر ردیف که داراي حرف مشترك نمیمیانگین

اکسیدانی روغنگرچه در مورد اثر ترکیبات آنتی
کنجد در جیره بر میزان کلسترول، سایر لیپیدهاي 

ر طیور هاي گوشتی دجوجهسرمی و پارامترهاي خونی
اما تحقیقات زیادي در . تاکنون گزارشی ارائه نشده است

این مورد روي سایر حیوانات آزمایشگاهی انجام شده 
با افزودن ) 27(در تحقیق نجیدا و همکاران . است

ها درصد دانه کنجد در جیره خرگوش12و 8، 4سطوح 
تام سرم داري در میزان آلبومین و پروتئینتأثیر معنی
دست آمده براي که مقادیر بهحالیدر. ده نشدخون مشاه

تام در حد نرمال بود، که مشخص آلبومین و پروتئین
نتایج این . باشداي پروتئین جیره میکننده کفایت تغذیه

.حاضر مطابقت داشتپژوهشهاي تحقیق با یافته
رغم ترکیب اسیدهاي چرب مشاهدات نشان داد که به

جد و ذرت، تمایل به قابل مقایسه دو نوع روغن کن
کاهش سطوح کلسترول سرم خون در موش صحرایی 

کنجد در مقایسه با روغن ذرت تغذیه شده با روغن
) 17(در تحقیق هیروس و همکاران). 21(وجود داشت

ها با تغذیه جیره نیز کلسترول سرم و کبد در موش
، که )P>05/0(درصد سیزامین کاهش یافت5/0حاوي 

فعالیت هیپوکلسترمیک درمورد حداقل بخشی از 
تواند بوسیله ممانعت از جذب کلسترول، سیزامین می

دار در کلسترول جریان درنتیجه بازتاب کاهش معنی
دار در میزان فعالیتلمف صدري و یک کاهش معنی

ردوکتاز Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم -3- هیدروکسی-3
آنزیم محدود کننده سرعت بیوسنتز (میکروزوم کبد 

از طرفی اسیداولئیک .توضیح داده شود) کلسترول
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Sesamum indicum(مکمل روغن کنجدتاثیر L. (38......... ............................................................................................استات خوراكتوکوفریل-و یا آلفا

یش لیپوپروتئین با کنجد نیز با افزاروغن موجود در
باعث جذب و انتقال هرچه بیشتر کلسترول دانسیته باال،

همچنین لسیتین موجود در روغن ). 13(شود خون می
هاي آنزیمی کلسترول تواند با تحریک فعالیتکنجد می

گلیسرید سنتتاز ئین لیپاز و مهار ترياستراز و لیپوپروت
). 11(کبد، موجب کاهش کلسترول شود در

میسلیمحلولیتبههاچربیکه جذبجااز آن
کنجد روغن.داردبستگیلومنیداخللیپیدهاي
درتغییرباعثونمودهمختلرامیسلیمحلولیت

انتقالجهنتیدرشود،میچربیفراهمی زیست
بهلیپیدهاو اگزوسیتوزچربیذراتحاويهايمیسل

کاهش سطحسببکهیافتهتقلیلخونولنف
دست آمده از نتایج به). 36(شودمیخونهايچربی

مورد حاضر درپژوهشهاي آزمایشات فوق با یافته
هاي گوشتی کاهش سطح کلسترول سرم خون در جوجه

.روغن کنجد مطابقت داردتغذیه شده با سطوح مختلف 
ذرت بـا روغـن  خـام  حاضر جایگزینی روغن پژوهشدر 

گلیسرید سرم خـون در  تريکنجد منجر به کاهش مقدار
نتـــایج تحقیقـــات  . هـــاي گوشـــتی شـــد  جوجـــه

نیـز بیـانگر کـاهش    ) 38(یاسـوموتو و همکـاران   -سیراتو
ــريغلظــت هــاي صــحرایی گلیســرید ســرم در مــوشت

ایـن محققـین   . کنجد بـود وي دانهشده با جیره حاتغذیه
کنجـد ممکـن اسـت اثـر     پیشنهاد کردند که تغذیه دانه

گلیسرید را از طریـق افـزایش اکسیداسـیون    کاهش تري
چرب در کبـد اعمـال   چرب و کاهش بیوسنتز اسیداسید
بیان کردند کـه سـیزامین   ) 22(کاشیرو و همکاران. کند

ي را تا حد زیـادي نـرخ اکسیداسـیون اسـیدچرب کبـد     
ــزایش مــی  ــداف ــان . ده هــاي ژن آنــزیمفعالیــت و بی

ــدي  ــیدچرب کب ــیون اس ــوآنزیم (اکسیداس ــیل ک Aآس

ــفراز،    ــل ترانســـ ــارنتین پالمیتویـــ ــیداز، کـــ اکســـ
ــیل -3 ــی آس ــوآنزیم -هیدروکس ــدروژناز وAک دي هی
ــوآنزیم -کتوآســیل-3 ــوالزAک ــق ) تی ــاالً از طری احتم

نام روسه بهسازي یک رسپتورکلیدي درگیر در این پفعال
صـورت  1اکتیواتـور رسـپتورآلفا  -پروکسیزوم پرولیفراتور

مقابــل ســیزامین موجــود در دانــه کنجــد در. گیــردمـی 
هاي درگیـر در سـنتز اسـیدهاي    ژن آنزیمفعالیت و بیان
هـاي  سنتتاز، پیروات کیناز و آنـزیم -FA: چرب از جمله

لیپوژنیک آنهـا را کـاهش داده و موجـب کـاهش سـنتز      
این نتایج بیانگر نحوه عملکرد . شودب کبدي میاسیدچر

گلیسرید سـرم بـوده و   روغن کنجد در کاهش سطح تري
. حاضر مطابقت داردپژوهشهاي با یافته
ذرت در دو خـام  حاضر جایگزینی روغنپژوهشدر 
درصد با روغن کنجد حاوي ترکیبـات  100و 50سطح 

منفـی تـرل اکسیدانی طبیعی در مقایسه با تیمار کنآنتی
هـاي  منجر به کاهش مقدار گلوکز سرم خـون در جوجـه  

زیادي در مـورد نقـش ضـد    گرچه مطالعات . گوشتی شد

کنجد در انسان، موش صحرایی و خرگوش دیابتی روغن
امـا تـاکنون گزارشـی از تـأثیر مصـرف      . انجام شده است

هـاي  کنجد بر سـطح چربـی و قنـد خـون جوجـه     روغن
نتایج تحقیق رامش و همکـاران . گوشتی ارائه نشده است

دار سطح قند خون بـا  معنیکننده کاهشنیز تأیید) 29(
از (هـاي صـحرایی دیـابتی   مصرف روغن کنجد در موش

بـه  09/88از (هـاي سـالم  و موش) 02/222به 61/322
. )P>05/0(لیتـر سـرم بـود   دسـی بـر گرممیلی) 18/76

دهاي هاي خوراکی حـاوي اسـی  محققین استفاده از رژیم
چرب با یک پیوند دوگانه با مقدار زیـاد را دلیـل کـاهش    

کـه روغـن  دانند و با توجه به آنسطح گلوکز پالسما می
درصد اسیدهاي چـرب بـا یـک پیونـد     40کنجد حاوي 

باشد، بنابراین استفاده از آن در جیـره ممکـن   دوگانه می
است یکی از فاکتورهاي موثر در کـاهش گلـوکز پالسـما    

حاضر درمورد پژوهشهاي این نتایج با یافته. )29(باشد
هـاي گوشـتی   تأثیر کاهندگی گلوکز سـرم خـون جوجـه   

.کنجد مطابقت داشتشده با سطوح مختلف روغنتغذیه
آلدئید سرم خـون  ديحاضر غلظت مالونپژوهشدر 
شـده بـا تیمارهـاي آزمایشـی     هاي گوشتی تغذیـه جوجه

منفـی  کنتـرل  ر کنجد در مقایسـه بـا تیمـا   حاوي روغن
میــــزان ). P=06/0(تمایــــل بــــه کــــاهش داشــــت

آلدئید تولیدي حاصل از پراکسیداسیون چربـی  ديمالون
ــه  عنــوان شــاخص ترشــیدگی ســلولی مدتهاســت کــه ب
گزارش کردندمحققان . شوداکسیداتیو در نظر گرفته می
اکسـیدانی مختلـف از جملـه    با استفاده از ترکیبات آنتی

توان تا حـد زیـادي بـر    جیره میراستات دتوکوفریل-آلفا
.)41،43(هـا غلبـه کـرد   اثرات منفی اکسیداسیون چربی

) 12(نی و همکـاران  اگوحاضر،پژوهشمشابه نتایج 
ــز  ــزودن  نیـ ــا افـ ــی200بـ ــوگرم  میلـ ــرم در کیلـ گـ

گــرم 30و 15، 5اســتات و یــا ســطوح توکوفریــل-آلفــا
ظرفیت ها بافنلعنوان منبع پلیبهانگور درکیلوگرم تفاله

هاي گوشتی کـاهش  در جیره جوجهاکسیدانی قوي آنتی
آلدئیـد در بافـت سـینه و ران    ديدار میـزان مـالون  معنی
ها را در مقایسه با جیـره کنتـرل مشـاهده کردنـد    جوجه

)05/0<P( . رامش و همکـاران همچنین در تحقیق)29 (
هـاي صـحرایی   آلدئیـد پالسـما در مـوش   ديمقدار مالون
کنجـد در مقایسـه بـا    ی تغذیه شده با روغنسالم و دیابت

هاي کنترل کاهش یافت، امـا ایـن کـاهش تنهـا در     گروه
دار بودهاي دیابتی در مقایسه با گروه کنترل معنیموش

)05/0<P( .  ــی ــاهش معن ــین ک ــزانداري در همچن می
افراد بالغ بـا فشـار خـون    پالسماي خون آلدئیدديمالون

روز 45مدت کنجد بهروغنگرم35باال با مصرف روزانه 
گــزارش ) 39(ســونتاج و همکــاران ). 33(گــزارش شــد

کنجـد  عنوان لیگنان موجود در روغنسیزامین بهکردند
هـا را کـاهش   تواند پراکسیداسـیون چربـی در مـوش   می

اکسـیدانی  سیزامین و سیزامولین اثر آنتـی ازطرفی. دهد
1 - Peroxisome Proliferator-Activator Receptor Alpha (PPAR alpha)
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نعنــوارا تقویــت کــرده و خودشــان نیــز بــهEویتــامین
تواننـد  نوبه خود مـی کنند، که بهاکسیدان عمل میآنتی

ــی ســیزامین . هــا را کــاهش دهنــدپراکسیداســیون چرب
توکوفرول قابلیت -با ممانعت از کاتابولیسم گاماهمچنین 

ــوانی   زیســت فراهمــی آن را در مطالعــات انســانی و حی
. )24(دهدافزایش می

کیبات دلیل داشتن ترکنجد بهجایگزین کردن روغن
هاي گوشتی هماننـد  جوجهاکسیدانی قوي در جیرهآنتی

تواند اثـرات مثبتـی   توکوفریل استات می-استفاده از آلفا
هـاي خـونی و   عملکرد رشـدي، فراسـنجه  برش در هفت

نخسـت دوره  هـاي  در هفتـه هـاي  هسالمت دستگاه گوار
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Effect of Dietary Supplementation of Sesame (Sesamum Indicum L.) Oil and/or
Α-Tocopheryl Acetate on Performance, Intestinal Morphology and Blood

Metabolites in Male Broiler Chickens

Mohammad Javad Agah1, Abolghasem Golian2, Hassan Nassiri-moghaddam2,
Ahmad Reza Raji3, Asghar Zarban4 and Reza Farhosh2

Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of dietary sesame oil contains

natural antioxidant and/or α-tocopheryl acetate on growth performance, blood metabolites and
small intestinal morphology of male broilers. A total of 100 Ross male broilers with 7 days of
age, were randomly divided into four ditary treatments. Each diet was randomly fed to five
replicates of 5 chicks each. The treatments including: a corn soybean meal based diet with
added crude corn oil and without feed additive supplementation (negative control diet, NC), a
NC diet with 250 mg of α-tocopheryl acetate/kg (positive control, PC) and two test diets, one
with 50 and other with 100 percent of crude corn oil in NC diet replaced with sesame oil. Chicks
fed with diet in which 50 percent of corn oil replaced with sesame oil, had the highest average
daily gains (P<0.05). Sesame oil replacement in the diet had not any significant effect on feed
intake and feed conversion ratios. Chicks fed with positive and negative control diets, had the
highest and lowest dressing percentages, respectively (P<0.05). Replacing of sesame oil for corn
oil in diet significantly increased the length, width and apical surface absorption as compared
with those fed the negative control diet (P<0.05). Chickens fed diet containing 50 percent
sesame oil had the lowest serum glucose and triglyceride concentrations (P<0.05). Using of
sesame oil in diet like supplementation with α-tocopheryl acetate could have positive effects on
growth performance, blood metabolites concentrations and gastrointestinal health of young
broiler chickens, due to its strong antioxidant compounds in first weeks of age.

Keywords: Sesame oil, Performance, Intestinal morphology, Blood metabolites, Broiler
chicken

1- Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center of Fars Province
(Corresponding author: mjagah@yahoo.com )

2 and 3- Professor and Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
4- Associate Professor, Birjand University of Medical Science

Received: May 20, 2013 Accepted: January 18, 2014

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

