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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

در تغذیه  این پسمانداستفاده بهینه از و  محیطی ناشی از دفع پسماند کارخانجات آبلیموسازیهای زیستجلوگیری از آلودگی منظوربه 

جوجه در هر  15تکرار و  4تیمار و  4قطعه جوجه گوشتی سویه آربورآکرز با  240با  تصادفی لا در قالب طرح کام یآزمایشهای گوشتی، جوجه

پایه ذرت و سویا، تغذیه  بر عنوان گروه شاهد درنظر گرفته شده و با جیره غذاییهای یک گروه بهروز به اجرا درآمد. جوجه 42ت مد  بهتکرار 

داد که استفاده از شد. نتایج نشان ذرت درصد تفاله لیمو جایگزین 10و  5/7، 5ترتیب با ذایی پایه بهغ منظور تغذیه سه گروه دیگر جیرهبه .شدند

، هرچند (<05/0P) ندادنشان هاکدام از دورهدر هیچ داری بر وزن بدنثیرمعنیأدرصد تفاله لیمو در مقایسه با گروه شاهد ت 5/7و  5سطوح 

 گردید روزگی 1-49و  21-49های در دوره سبب کاهش وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد داریمعنیطور درصدی آن به 10استفاده از سطح 

(05/0P<) داشترا در پی روزگی 1-49و  21-49های در دوره درصدی تفاله لیمو افزایش ضریب تبدیل 10. استفاده از سطح (05/0P<) .

 42و  35های قرمز خون گوسفندی در سن بادی علیه گلبولراکاهش و تولید آنتی درصدی تفاله لیمو غلظت کلسترول خون 10استفاده از سطح 

( ولی P>05/0(. اگرچه سطح هموگلوبین و درصد هماتوکریت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )>05/0P) روزگی را افزایش داد

درصد جیره  5/7طورکلی استفاده از تفاله لیموترش تا سطح (. بهP<05/0گر با تیوباربیوتیک اسید تحت تأثیر قرار گرفت )مقدار مواد واکنش
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 مقدمه

مانده محصوالت کشاورزی در تغذیه باقی حال حاضر استفاده از در       

محیطی، های عمومی از ایجاد مشکالت زیستدلیل نگرانیحیوانات به

و  Abbasiدهند )بخش مهمی از رژیم غذایی حیوانات را تشکیل می

والت از محص یکی ازجمله تفاله لیمو تفاله مرکبات(. 2015همکاران، 

از پوسته، تفاله و دانه را  یاست که مخلوط رییگوهیآبم عیصنا یجانب

توجه به حجم باال و محتوی  با(. 2018و همکاران،  Lu) دنشویشامل م

محیطی مواد در محیط اطراف مشکالت زیست دفع این ها،زیاد تفاله آب

یی دنبال شناساهمین خاطر محققین بههمراه دارند. بهفراوانی را به

های بهینه استفاده از این پسماندها و کاهش مشکالت زیست روش

باشند. ازجمله این محیطی مربوط به دفع این مواد در طبیعت می

)صادقی و نوبخت،  طیور است ترکیبات در جیره راهکارها استفاده از این

ی از خوراکقابل مالحظه و خوش برییانرژی باال، محتوی ف (.1394

 نیپروتئ زانیم گرچه باشد،یم ترکیبات مطلوب این ایتغذیه خصوصیات

تفاله مرکبات حاوی  (.1996و همکاران،  Martillottiها کم است )آن

باشد که مشکل اصلی استفاده از آن به اثرات درصد پکتین می 12تا  8

منفی این ماده بر قابلیت هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش مربوط 

 بودن دارا دلیلبه لیمو تفاله (.Rezaei، 2010 و Nazok) شودمی

و همکاران،  Nordiمیکروبی )ضد خاصیت دارای C و ویتامین فالونوئیدها

؛ 2010و همکاران،  Lee( و تحریک کنندگی سیستم ایمنی )2014

Ebrahimi  ،که در ساختار دلیل این( است و به2015و همکاران

های تواند اتماست، می بسیاری OHهای فالونوئید موجود در آن گروه

های آزاد فراهم کنند، بنابراین سازی رادیکالهیدروژن را برای خنثی

 Santos؛ Shahelian ،2005اکسیدانی قوی است )دارای خاصیت آنتی

(. تفاله لیمو احتماالً سبب کاهش غلظت کلسترول 2014و همکاران، 

و همکاران،  Zarei ؛2004 و همکاران، Hougee) شودمی نیز خون چربی و

(. پکتین موجود در تفاله لیمو از طریق جداسازی اسیدهای 2011

های پانکراس و در صفراوی و تأثیر بر محل جذب و یا کاهش آنزیم

و  Fabrisدهد )نتیجه افزایش چربی مدفوع جذب چربی را کاهش می

نمودند که ( گزارش2006و همکاران ) Oluremi(. 1995همکاران، 

های درصد تفاله مرکبات بدون تأثیر بر عملکرد جوجه 15استفاده از 

و  Mouraoگوشتی توانست جایگزین ذرت در جیره گردد. در مقابل 

درصد تفاله مرکبات  10دادند که استفاده از ( نشان2008همکاران )

دهد و مصرف های گوشتی را کاهش میدرصد وزن بدن جوجه 26

تفاله مصرف کرده بودند  درصد 10و  5خوراک پرندگانی که سطوح 

در مقایسه با شاهد افزایش یافت که منجر به افزایش ضریب تبدیل 

( استفاده از تفاله لیمو تا 2013) Nobakhtغذایی گردید. در مطالعه 

افزایش مقدار خوراک مصرفی  سبب گوشتی هایجیره جوجه درصد 5/4

ها خرگوشغذایی شد. قابلیت هضم مواد مغذی  تبدیل ضریب باالرفتن و

درصد تفاله مرکبات  20درصد تفاله لیمو و  40و  20 که ذرت باهنگامی

 اگرچه (.2011 همکاران، و Ibrahim) یافت افزایش شد، جایگزین

شناسی تحقیقات اندکی در مورد در اثرات کاربرد تفاله لیمو بر ریخت

شده که افزایش های گوشتی انجام شده است ولی گزارشروده جوجه

و افزایش  گوارشی ویسکوزیته محتویات افزایش دلیلبه جیره الیاف میزان

های روده تواند منجر به افزایش ارتفاع و عمق کریپتتکثیر سلولی می

جایی از آن (.2003و همکاران،  Montagneهای گوشتی شود )جوجه

ها در صنعت طیور مربوط به تغذیه است که بیش از دو سوم هزینه

(Chaudry کاهش هزینه2004ران، و همکا ،) های تغذیه و استفاده از

همراه دارد. تغذیه انسان، افزایش سودآوری را به مواد غیرقابل رقابت در

حال توسعه ضرورت انجام  در کشورهای در طیور برای غذایی منابع کمبود

 است. نموده ایجاب را کشاوری محصوالت ضایعات از استفاده درباره تحقیق

هدف استفاده بهینه از پسماند کارخانجات آبلیموگیری  با عهمطال این لذا

تغذیه  هایمحیطی و کاهش هزینههای زیستدر جهت کاهش آلودگی

 روده شناسی ریخت سیستم ایمنی، های خونی،فرآسنجه عملکرد، بر

 های گوشتی صورت پذیرفت.الشه جوجه اجزای نسبی و وزن کوچک

 

 هامواد و روش

ان، قیق در یک سالن پرورش جوجه گوشتی در استان تهراین تح       

 شهرستان پاکدشت انجام شد.

ی جهت بررسی اثرات افزایشحیوانات و تیمارهای آزمایشی:        

جوجه  قطعه 240 با های گوشتی، آزمایشیتفاله لیمو در جیره جوجه

 رآکرزجوجه گوشتی آربو قطعه 15 و تکرار 4 و تیمار 4 در روزهیک ماده

(Arbor acres) کامالً تصادفی طرح صورتتکرار به هر در (Completely 

Randomized design) های یک گروه جوجه .انجام شد روز 42 مدّتبه

رت ذپایه  بر عنوان گروه شاهد درنظر گرفته شده و با جیره غذاییبه

ایه پغذایی  منظور تغذیه سه گروه دیگر جیرهبه .و سویا، تغذیه شدند

شد.  ذرت درصد تفاله لیمو جایگزین 10و  5/7، 5ترتیب با به

یه کشی واقع در آبیک قزوین تههای مورد نظر از کارخانه جوجهجوجه

ها براساس توصیه راهنمای پرورش جوجه گوشتی سویه جیرهشدند. 

 WUFFDA (Windowsنویسی افزار جیرهآربورآکرز با استفاده از نرم

user-friendly feed formulation done again. Version 2.1 ) برای

یم گردیدند. جدول روزگی تنظ 22-42و  21دو مقطع سنی یک تا 

را نشان  آنالیز جیره پایه مورد استفاده برای دوره آغازین و پایانی 1

 دهد. می
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 (یروزگ 42تا  22)  یانیپا( و یروزگ 21تا  1)  نیهای آغازرهیج شده توسط نیمأت مغذی موادها و ترکیبات جیره :1جدول 

انتخاب  و زیسایکنواخت از پس عملکردی: هایشاخص سنجش       

هفته  6مدّت تصادفی تیمارها، دوره آزمایش از روز اوّل تولد شروع و به

 برای روزگی 42-1و  42 تا 22، 21 تا 1 زمانی هایبازه ادامه یافت. در

 غذایی تبدیل و ضریب خوراک مصرف وزن، اضافه پرورش دوره کل

ره پرورش ثبت شد. در دو روزانه طوربه نیز تلفات شدند و گیریاندازه

طور هفتگی میزان خوراک مصرفی و وزن بدن پرندگان هر تکرار به

کشی شد. خوراک مصرفی در اول هفته توزین گردید و در مقادیر وزن

گرفت. در پایان هفته ها قرار مشخص در طول هفته در اختیار جوجه

هر دوره، از اختالف وزن ابتدا  وزن مانده توزین شد. افزایشخوراک باقی

های زنده در انتهای هر دوره تقسیم بر تعداد روز مرغ ))تعداد جوجه و

های که جوجه روزهایی مرحله(+مجموع هر روزهای تعداد×مرحله هر آخر

شده در این مرحله زنده بودند( تعیین شد. ضریب تبدیل خوراک تلف

در هر دوره از تقسیم مصرف خوراک بر افزایش وزن در همان دوره 

منظور کاهش خطای ناشی از وزن محتویات دستگاه همحاسبه شد. ب

 ها گرسنگی داده شد.کشی به جوجهساعت قبل از وزن 3گوارش 

تفاله لیموی تازه بعد آنالیز شیمیایی تیمارها و تفاله آبلیمو:        

آوری های مربوطه در شهرستان پاکدشت جمعاز آبگیری، از کارگاه

های فلزی خشک شدند. ه و روی پایهها در سایشدند و سپس این تفاله

پس از خشک شدن توسط آسیاب خرد شده و نمونه یکنواختی  هانمونه

های آزمایشی و تفاله مورد نهایت تجزیه تقریبی جیره در تهیه شد. از آن

استفاده در آزمایش شامل ماده خشک، الیاف خام، رطوبت، خاکستر، 

نظیر خاکستر و مواد معدنی  ترکیبات اتری و سایر خام و عصاره پروتئین

های استاندارد کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم و منیزیم مطابق با روش

ترکیبات شیمیایی تفاله لیموی  2(. جدول AOAC ،2000انجام شد )

 دهد.مورد استفاده در آزمایش براساس درصد ماده خشک را نشان می
 

 آزمایش )درصد در ماده خشک(: ترکیب شیمیایی تفاله لیموی مورد استفاده در 2جدول

 مقدار ماده مغذی مقدار ماده مغذی
 01/7 پروتئین خام 30/87 ماده خشک
 01/8 خاکستر 3/23 الیاف خام
 35/0 فسفر 99/0 کلسیم
 99/0 متیونین 93/2 لیزین
  41/1 سیستئین 07/0 کلر

 ترکیبات جیره )درصد(

 جیره پایانی  جیره آغازین

 تفاله لیمو )درصد(   تفاله لیمو )درصد( 

 10 5/7 5 شاهد  10 5/7 5 شاهد

 01/53 01/57 01/60 01/63  59/49 09/52 59/54 59/59 ذرت

 10 5/7 5 0  10 5/7 5 0 تفاله لیمو

 44/29 44/29 44/29 44/29  05/33 05/33 05/33 05/33 کنجاله سویا

 29/1 29/1 29/1 29/1  04/1 29/1 04/1 04/1 پودر ماهی

 52/2 52/2 52/2 52/2  26/2 52/2 36/2 36/2 روغن گیاهی

 41/1 41/1 41/1 41/1  31/1 41/1 61/1 61/1 کربنات کلسیم

 25/1 25/1 25/1 25/1  21/1 25/1 34/1 34/1 کلسیم فسفاتدی

 4/0 4/0 4/0 4/0  34/0 4/0 34/0 34/0 نمک طعام

 25/0 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی*

 25/0 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی**

 16/0 16/0 16/0 16/0  17/0 17/0 17/0 17/0 دی ال متیونین

 100 100 100 100  100 100 100 100 جمع

          مغذی مواد

 2930 2939 2935 2943  3110 3112 3115 3170 ()کیلوکالری برکیلوگرمقابل متابولیسم  انرژی

 58/19 53/19 68/19 60/19  68/20 77/20 76/20 84/20 )درصد( پروتئین

 90/0 92/0 86/0 88/0  91/0 89/0 90/0 96/0 )درصد( کلسیم

 42/0 39/0 38/0 40/0  46/0 41/0 43/0 43/0 )درصد( فسفردردسترس

 12/0 13/0 14/0 14/0  15/0 15/0 16/0 17/0 )درصد( سدیم

 06/1 1/1 05/1 1/1  44/1 40/1 38/1 42/1 )درصد( لیزین

 96/0 75/0 71/0 78/0  84/0 87/0 80/0 90/0 )درصد( متیونین+سیستیین
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 در خونی، هایفرآسنجه بررسی جهتهای خونی: فرآسنجه       

ترین اختالف پرنده که دارای کم 2آزمایش از هر تکرار  رهدو پایان

سی سی 2میانگین وزن بودند، انتخاب و با استفاده از سرنگ مقدار 

رگ بال گرفته شد. خون حاصل در دو لوله آزمایش که خون از سیاه

های برای مطالعه هماتولوژی سلول EDTAیکی حاوی ماده ضدانعقاد 

دیگر در دمای معمولی  هایوبین( و لولهخونی )هماتوکریت و هموگل

 15مدّت های خونی بهاتاق قرار گرفتند تا منعقد شوند و سپس نمونه

دور در دقیقه سانتریفیوژ و سرم شفاف حاصل  3000دقیقه با سرعت 

 آزمایش جهت و ریخته هامیکروتیوب داخل شده جداسازی آن از

گیری رفتند. اندازههای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گفرآسنجه

 HDL= High) زیاد چگالی با لیپوپروتئین کلسترول، گلیسرید،تری

density lipoprotein،) کم چگالی با لیپوپروتئین (LDL= Low density 

lipoproteinهای تجاری شرکت پارس آزمون و به ( با استفاده از کیت

 .Auto Analyzer A15, Biosystem S.Aکمک دستگاه اُتوآناالیزر )

Barcelona, Spainهماتوکریت از  درصد منظور تعیین( انجام شد. به

قرمز از الم هماسیتومتر و  هایگلبول تعداد و کش هماتوکریتخط

سازی خون با نسبت محلول سیترات فرمل استاندارد که جهت رقیق

گیری هموگلوبین از محلول درابکین استفاده شد و اندازه 1:200

(Drabkin’s reagent)  گرم فری سیانورپتاسیم، میلی 200)ترکیبی از

گرم فسفات پتاسیم متوبازیم میلی 140گرم سیانید پتاسیم، میلی 50

 میزان(. Shastry ،1983) گرم آب مقطر( استفاده شدمیلی 1000و

 TBARsتعیین مقدار  وسیلهسرم خون به پراکسیداسیون لیپیدهای

(Thiobarbituric acid reactive substances) گیری شدنداندازه (Rao 

 به میکرولیتر از سرم خون 40 سنجش، این برای .(1989و همکاران، 

 شده اضافه مقطر میکرولیتر آب 40 و %9/0کلرید میکرولیتر سدیم 40

 شدند. داده قرار دقیقه 20 مدتهگراد بدرجه سانتی  37 دمای و در

 که موالر 8/0 دروکلریکمیکرولیتر اسیدهی 600 از استفاده با سپس

علّت گردید. به متوقف بود واکنش %5/12 اسید کلرواستیک تری حاوی

کند، های پالسما رسوب میکه پس از افزودن کلرواستیک پروتئیناین

دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و  3000محلول برای مدت کوتاهی با 

 درصد، 1اسید  میکرولیتر تیوباربیتوریک 780 نمودن اضافه از پس

گراد سانتیدرجه  4 دمای در شده و جوشانده دقیقه 20 مدّتبه محلول

 سانتریفیوژ 1500 دور با دقیقه 20 مدّتبه سرد شدند. محلول سرد

 مقابل در نانومتر  532 موج طول در آن نور میزان جذب سپس شده و

 از استفاده با و شد گرفته کاربه  TBARsمحاسبه مقدار برای بالنک،

 مترسانتی 510×56/1)(Extinction- coefficient) مولی خاموشی ریبض

 عنوانتیوباربیتوریک به اسید با دهندهواکنش مواد میزانمول( ×

 . (Richards ،2003 و Kilic) شدند محاسبه لیپید پراکسیداسیون شاخص

برای بررسی عملکرد سیستم ایمنی  سنجش سیستم ایمنی:       

های سرخ ژن گلبولروزگی دوبار تزریق آنتی 35و  28هومورال، در 

 1/0میزان درصد یا به 5 (SRBC= Sheep red blood cells) گوسفند

های تزریق شده با رنگ عضله سینه تزریق شد و جوجه لیتر درونمیلی

بادی روز بعد از هر تزریق جهت تعیین تیتر آنتی 7مشخص شدند و 

(. 1390)مهرآبادی و همکاران،  ها خونگیری انجام شداز همان جوجه

 ای سرم برای خنثیهای خون سرم جدا گردید. ابتدا نمونهاز نمونه

شدن سیستم کمپلمان و عدم تداخل آن با پادتن ضدگلبول سرخ 

گراد در گرمخانه درجه سانتی 55دقیقه در دمای  30مدّت گوسفند به

های گلبول ژنآنتی هوسیلبه بادیآنتی غلطت گیریاندازه شدند. دارینگه

سرخ گوسفند با استفاده از روش سنجش هموآگلوتیناسیون انجام شد 

(Grasman، 2010.) علیه بادیآنتی تیتر SRBC 2 صورتبهLog  معکوس

طور قابل مشاهده یک حجم مساوی رقتی از سرم خون که قادر بود به

 را آگلوتینه کند خوانده شد. SRBCدرصد  5از سوسپانسیون 

در انتهای دوره روده کوچک:  (Morphology) شناسیریخت       

های مختلف روده گیری بخشپرنده از هر تیمار جهت اندازه 4، پرورش

متر متر بعد از سنگدان(، ژژنوم )دو سانتیشامل دوازدهه )دو سانتی

متر قبل از سمت دوازدهه( و ایلئوم )دو سانتیقبل از زائده مکل به

شناسی پرزهای روده، برای بررسی ریخت سمت ژژنوم(ههای کور بروده

ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت استفاده 

مترمربع سانتی 2تثبیت شده قطعاتی به ابعاد  ههای روداز نمونهشدند. 

نازک زیر  مخاطی را از الیة هبا دقت الی کارد ظریف کمک یکتهیه و به

 PASآمیزی دقیقه در محلول رنگ 3ت دّـمهـب و هودنممخاط جدا 

(Periodic acid–Schiff )قرار داده و پس از شستشو با آب مقطر الیة 

بر روی پلیت حاوی  که پرزها رو به باال قرار گرفتنددرحالی مخاطی را

نمایی شده و در زیر بینیکوالر با بزرگکمک سوزن مهار  با جامد پارافین

 هایی از پرزها تهیه شدند.چاقوی ظریف جراحی ردیف برابر توسط 25

 پیومیکروسک اسالید روی ظریف پنس یک کمکبه خوردهبرش هایردیف

ها با ها یک قطره گلیسرین ریخته و روی برشقرار داده و روی آن

 100نمایی پ با درشتونمونه در زیر میکروسک .ده شدپوشانالمل 

چشمی های ابعاد یکی از عدسی ،گیری. برای اندازهشدند برابر بررسی

 س پرز تا قاعدةأپ به گراتیکول مجهز شد. سپس طول )از رومیکروسک

پرز تا انتهای غدد( با انطباق گراتیکول  عمق کریپت )از قاعدةو  آن(

(. 1994و همکاران،  Bradleyد )گیری شمورد نظر اندازه بر ناحیة

الیبراسیون انجام شده با استفاده یادداشت شده براساس ک نهایتاً مقادیر

 . ندمتر تبدیل شدمتری مدرج، به میلیاز اسالید میلی

پرنده  1آزمایش از هر تکرار  42 در روز وزن نسبی اجزای الشه:       

ترین میانگین وزن را به گروه داشتند، قطعه از هر تیمار( که نزدیک 4)
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وط به الشه ازجمله انتخاب و پس از توزین، کشتار شده و صفات مرب

و  معده، سنگدان، قلب، پانکراسها، کبد، پیشها، بالوزن سینه، ران

 گیری شدند.روده کوچک با استفاده از ترازوی دیجیتالی دقیق اندازه

ها در در نهایت پس از سازماندهی داده ها:تجزیه آماری داده        

 تصادفی با استفاده های آزمایش در قالب طرح کامالًبرنامه اکسل، داده

ها (، تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین2003) SASافزار از نرم

 Duncan’s) ای دانکنچنددامنه آزمون روشبه درصد 5 احتمال سطح در

multiple range test)(Duncan ،1955 انجام گرفت. مدل آماری )

د که در این بو ijε= µ + Ti +  ijYمورد استفاده برای آنالیز آماری 

= میانگین µ= مقدار عددی هر یک از مشاهدات در آزمایش؛ ijYمعادله 

 = اثر خطای آزمایش درنظر گرفته شد.ijε= اثر تیمار و Tiکل؛ 

 

 نتایج
 ریثأمربوط به ت جینتا های عملکردی رشد:سنجش شاخص       

 ییغذا لیتبد بیوزن بدن، ضر افزایش نیانگیم بر مویتفاله ل استفاده از

 1-42و  22-42، 1-21 نیسن در یهای گوشتجوجه یخوراک مصرف و

که در  داددست آمده نشاننتایج به ارائه شده است. 3جدول  درروزگی 

های لحاظ افزایش وزن بین گروه از داریمعنی تفاوت روزگی 1-21 دوره

 21(. هرچند که این تفاوت در دوره <05/0Pآزمایشی وجود ندارد )

(. در طی دوره >05/0Pدار بود )ی و کل دوره پرورش معنیروزگ 49تا 

درصد تفاله در مقایسه با گروه شاهد  10روزگی جایگزینی  49تا  21

درصد  10گردید. اگرچه جایگزینی  کاهش وزن داری سببمعنی طوربه

 5و  شاهدروزگی(، نیز در مقایسه با گروه  1-49تفاله در کل دوره )

درصد،  5/7( امّا با تیمار >05/0Pداشت ) داریدرصد اختالف معنی

ترین (. در این آزمایش کم<05/0Pنداد )داری را نشاناختالف معنی

درصد تفاله لیمو  10افزایش وزن در بین تیمارها مربوط به جایگزینی 

روزگی تحت  1-49و  21-42بود. ضریب تبدیل غذایی نیز در سنین 

شود که مشاهده میطوریهمانتأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و 

درصد  10روزگی و مقدار  21-42در  درصد 10و  5/7 مقادیر جایگزینی

روزگی سبب افزایش ضریب تبدیل خوراک گردیدند. خوراک  1-42 در

 22-42، 1-21های کدام از دورههای گوشتی در هیچمصرفی جوجه

 (.<05/0Pروزگی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ) 1-42و 

 تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ریخت کوچک: روده شناسیریخت       

، دئودنوم شامل گوشتی هایجوجه کوچک روده مختلف هایبخش شناسی

گیری هبرای اندازداده شده است. نشان 4ژژنوم و ایلئوم در جدول 

 اعدةاز ق ،هاکریپت عمق گیریهها و برای اندازآن سأتا ر پرزها پایه ارتفاع

پرز به عمق  ارتفاعنسبت  چنینهم .ندگیری شدهپرز تا انتهای غدد انداز

تعیین  هاکریپت عمق به پرزها ارتفاع تقسیم از کریپت

کدام از داد استفاده از تیمار تفاله لیمو در هیچنتایج نشان گردید.

داری بر ارتفاع پرزها، معنیدرصد نتوانست تأثیر  10و  5/7، 5سطوح 

ها در دئودنوم، ها و نسبت ارتفاع پرزها به عمق کریپتریپتعمق ک

 (.<05/0Pهای گوشتی ایجاد نماید )ژژنوم و یا ایلئوم جوجه

، 5اثر تیمارهای آزمایشی )سطوح  سنجش سیستم ایمنی:       

های گوشتی شامل درصد تفاله لیمو( بر سیستم ایمنی جوجه 10 و 5/7

روزگی،  42و  35در سنین  ژن گلبول سرخ گوسفندعیار آنتی

 5پایان دوره در جدول  Gبادی علیه نیوکاسل و ایمنیوگلوبین آنتی

 داده است. اگرچه افزودن تفاله لیمو در هر سه سطح نتوانستنشان

داری تحت تأثیر طور معنیرا به IgGبادی علیه نیوکاسل و عیار آنتی

هر دو دوره سنی ( ولی استفاده از تفاله لیمو در <05/0Pقرار دهد )

ژن روزگی باعث افزایش شایستگی سیستم ایمنی علیه آنتی 42و  35

(. در >05/0Pهای گوشتی گردید )های سرخ گوسفند در جوجهگلبول

بادی در برابر درصد تفاله لیمو باالترین تیتر آنتی 10روزگی سطح  35

له درصد تفا 5های سرخ گوسفند داشته و با تیمارهای ژن گلبولآنتی

(، اگرچه با >05/0Pداری داشت )و شاهد از نظر آماری تفاوت معنی

 42(. در <05/0Pداری نداشت )درصد تفاوت آماری معنی 5/7تیمار 

 10مربوط به تیمار  SRBCبادی علیه روزگی نیز باالترین تیتر آنتی

درصد در مقایسه با تیمارهای  10و  5/7درصد تفاله بود و هر دو تیمار 

بادی را افزایش داری تیتر آنتیطور معنیدرصد تفاله به 5شاهد و 

درصد تفاله  10و  5/7(، اگرچه تفاوت بین تیمارهای >05/0Pدادند )

 (.<05/0Pدار نبود )با یکدیگر معنی

 مویاستفاده از تفاله ل ریثأمربوط به ت جینتا خونی: هایفرآسنجه       

پروتئین، گلوکز، کلسترول، های سرم خون شامل آلبومین، متابولیتبر 

های (، لیپوپروتئینHDLهای با چگالی باال )لیپوپروتئین گلیسرید،تری

های با چگالی خیلی پایین ( و لیپوپروتئینLDLبا چگالی پایین )

(VLDL ) اگرچه نتایج آنالیز آماری تفاوت  ارائه شده است. 6در جدول

، گلیسریدتری گلوکز، ئین،پروت آلبومین، خونی هایفرآسنجه در داریمعنی

HDL ،LDL  وVLDL را نشان( 05/0ندادP> ولی غلظت کلسترول )

(، >05/0Pجیره قرار گرفت )خون تحت تأثیر افزودن تفاله لیمو به

دار غلظت درصد تفاله کاهش معنی 10که استفاده از سطح طوریبه

 و شاهد را سبب گردید 5/7، 5کلسترول سرم  در مقایسه با سطوح 

لیتر گرم بر دسیمیلی 33/109و  33/116، 66/117، 67/118)

 درصد تفاله لیمو(. 10و  5/7، 5ترتیب برای تیمارهای شاهد، به

های الشه در انتهای دوره رشد ویژگی وزن نسبی اجزای الشه:       

صورت نسبتی از وزن الشه )سینه، ران گیری و بهاندازه 42یعنی روز 

معده، سنگدان، قلب، از وزن زنده )کبد، پیش ها( و نسبتیو بال

اند. استفاده از تفاله لیمو گزارش شده 7پانکراس و روده( در جدول 
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معده و پانکراس را ها، کبد، پیشاگرچه وزن نسبی سینه، ران، بال

دان و روده کوچک ( ولی بر وزن سنگ>05/0Pتحت تأثیر قرار نداد )

که استفاده از سطح طوری( به>05/0Pداری ایجاد نمود )تأثیر معنی

و  8، 10در مقابل  15درصد( در جیره وزن سنگدان )10باالی تفاله )

درصد تفاله( و روده کوچک  5/7و  5ترتیب برای تیمارهای شاهد، به 7

ترتیب به 7و  8، 10در مقابل  15های گوشتی را افزایش داد )جوجه

 .درصد تفاله( 5/7و  5برای تیمارهای شاهد، 

نتایج  آلدهید خون:های خونی و مالون دیسنجش سلول       

حاصل از تأثیر سطوح مختلف تفاله لیمو بر میزان هموگلوبین )گرم 

آلدهید )میکرومول بر لیتر(، هماتوکریت )درصد( و مالون دیبر دسی

ارائه شده است. نتایج  8های گوشتی در جدول لیتر( خون جوجهمیلی

های خونی نظیر غلظت هموگلوبین است که مشخصهبیانگر این مطلب 

داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی طور معنیو درصد هماتوکریت به

آلدهید خون بین (. اگرچه میزان مالون دی<05/0Pقرار نگرفتند )

در این  (.>05/0P) دادداری تفاوت نشانطور معنیآزمایشی به هایگروه

آلدهید تولید شده در هرکیلوگرم دیگرم مالون آزمایش مقدار میلی

 10و  5/7بیان شد. اگرچه استفاده از سطح  TBARsصورت گوشت به

ترین کاهش آن درصد تفاله لیمو سطح آن را کاهش داد ولی بیش

 درصد تفاله مشاهده گردید. 10هنگام استفاده از سطح به

 

 های گوشتی در سنین مختلفمصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه: تأثیر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر وزن بدن، خوراک 3جدول

 تیمار
 ضریب تبدیل خوراک مصرفی )گرم( افزایش وزن بدن )گرم(

21-1 42-21 42-1 21-1 42-21 42-1 21-1 42-21 42-1 

 a7/2265 a6/2910 2/990 7/4952 9/5942 54/1 a08/2 a84/1 9/644 شاهد

 a3/2542 a3/2894 2/993 4/5266 7/6259 55/1 ab2/2 ab90/1 9/639 درصد( 5تفاله لیمو )

 a9/2185 ab6/2821 3/991 3/5288 7/6279 55/1 b3/2 ab99/1 7/635 درصد( 5/7تفاله لیمو )

 b5/1973 b6/2606 8/986 6/5135 5/6122 56/1 b4/2 b11/2 1/633 درصد( 10تفاله لیمو )

 04/0 05/0 024/0 15/85 9/91 70/5 12/46 62/43 82/7 +میانگین خطای استاندارد

 03/0 02/0 99/0 57/0 61/0 95/0 03/0 02/0 96/0 ++داریسطح احتمال معنی

 SEM ،++value-P+(. P>05/0باشد )دار میمعنی تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون به
 

 متر(های گوشتی )براساس میلیوچک جوجههای مختلف روده کشناسی بخش: تأثیر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر ریخت4جدول

 ایلئوم ژژنوم دئودنوم 

 ارتفاع/عمق عمق ارتفاع ارتفاع/عمق عمق ارتفاع ارتفاع/عمق عمق ارتفاع تیمار

 50/3 200/0 701/0 62/3 240/0 87/0 02/5 289/0 45/1 شاهد

 31/3 218/0 722/0 55/3 251/0 89/0 48/5 277/0 52/1 درصد( 5تفاله لیمو )

 64/3 196/0 719/0 65/2 244/0 67/0 75/5 280/0 61/1 درصد( 5/7تفاله لیمو )

 11/3 222/0 689/0 10/3 235/0 73/0 54/5 269/0 49/1 درصد( 10تفاله لیمو )

 20/0 18/0 06/0 29/0 05/0 13/0 16/0 04/0 15/0 +میانگین خطای استاندارد

 23/0 29/0 16/0 15/0 37/0 19/0 33/0 26/0 39/0 ++داریسطح احتمال معنی
+SEM ،++value-P 

 های گوشتیجوجه IgGو  ND ،SRBCهای ایمنی : اثر مقادیر مختلف تفاله لیمو  بر پاسخ5جدول

 تیمار
  SRBC 
ND IgG نوبت دوم نوبت اول 

 b88/3 b45/4 80/6  99/2  شاهد

 b90/3 b55/4 66/6  54/2  درصد( 5تفاله لیمو )
 a39/4 a08/5 79/6  89/2  درصد( 5/7)تفاله لیمو 

 a43/4 a11/5 90/6  69/2  درصد( 10تفاله لیمو )
 03/0 02/0 14/0  21/0  +میانگین خطای استاندارد

 04/0 05/0 27/0  40/0  ++داریسطح احتمال معنی
NDروزگی،  42بادی بیماری نیوکاسل در : عیار آنتیSRBCروزگی(،  42روزگی( و نوبت دوم ) 35سفند نوبت اول )های خونی سرخ گوژن سلول: آنتیIgG ایمینوگلوبین :

G  دار میمعنی تفاوت معنیروزگی. حروف غیرمشابه در هر ستون به 42در سن( 05/0باشد<P .)+SEM ،++value-P 
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 های گوشتیهای سرم جوجه: اثر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر متابولیت6جدول

 تیمار
 لیتر گرم بر دسیمیلی لیتر گرم بر دسی 

 HDL LDL VLDL گلیسریدتری کلسترول گلوکز  پروتئین آلبومین
 a67/118 26/120 75/51 80/55 72/24 23/153  43/3 72/1 شاهد

 a66/117 12/122 47/50 80/57 66/24 49/151  70/3 33/1 درصد( 5تفاله لیمو )
 a33/116 17/118 33/49 06/54 3/26 30/153  14/3 50/1 درصد( 5/7تفاله لیمو )
 b33/109 12/121 20/51 39/55 13/25 90/152  27/3 73/1 درصد( 10تفاله لیمو )

 19/1 66/1 11/1 79/1 41/1 08/1  31/0 19/0 +میانگین خطای استاندارد
 50/0 41/0 25/0 34/0 04/0 36/0  42/0 38/0 ++داریسطح احتمال معنی

: لیپوپروتئین با چگالی VLDL: لیپوپروتئین با چگالی پایین، LDL: لیپوپروتئین با چگالی باال، HDL(. >05/0Pباشد )دار میمعنی تفاوت معنیستون به حروف غیرمشابه در هر
 SEM++ ،P-value+ ،خیلی پایین

 

ای گوشتی )گرم به ازای هر صد گرم(ههای داخلی نسبت به وزن بدن جوجهتأثیر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر وزن نسبی ارگان :7جدول

 تیمار
 درصد نسبت به وزن زنده درصد نسبت به وزن الشه

 روده پانکراس قلب سنگدان معدهپیش کبد  هابال هاران سینه
 b39/1 44/1 20/1 b29/3 30/0 02/3 80/9 52/30 13/44 شاهد

 b23/1 36/1 21/1 b24/3 36/0 21/2 98/9 44/32 30/45 درصد( 5تفاله لیمو )
 b35/1 50/1 32/1 a51/3 44/0 80/2 11/10 09/31 70/46 درصد( 5/7تفاله لیمو )
 a70/1 58/1 18/1 a77/3 40/0 39/2 55/9 13/32 92/45 درصد( 10تفاله لیمو )

 09/0 06/0 12/0 06/0 05/0 68/0 70/0 01/1 56/0 +میانگین خطای استاندارد
 05/0 22/0 31/0 02/0 42/0 19/0 62/0 39/0 30/0 ++داریسطح احتمال معنی

 SEM++ ،P-value(. +>05/0Pباشد )دار میمعنی تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون به
 

های گوشتیخون جوجه (TBARs) آلدهیدمالون دی های خونی واثر مقادیر مختلف تفاله لیمو  بر سلول :8جدول

 

 حثب
داد که استفاده از تفاله ضایعات لیمو تا نتایج این پژوهش نشان       

تواند جایگزین مناسبی می عملکرد منفی بر بدون تأثیر درصد 5/7سطح 

تر از این، اثرات منفی های طیور باشد. اگرچه مقدار بیشبرای جیره

جاد نمود. کاهش وزن های گوشتی ایداری بر افزایش وزن جوجهمعنی

های های گوشتی با افزایش سطح تفاله لیمو در جیره جوجهجوجه

و همکاران  Tabook(، 1999و همکاران ) Langhoutگوشتی در نتایج 

(  نیز گزارش گردید که نتایج 2008و همکاران )  Mourao( و2006)

ه جملکند. تفاله لیمو دارای الیاف محلول ازاین پژوهش را تأیید می

است  رسیده اثباتجیره به ها درآن ایهتغذیکه اثرات ضد باشدمی پکتین

(Voragen  ،این الیاف باعث کاهش تراکم مواد 2001و همکاران .)

مغذی، افزایش ویسکوزیته مواد مغذی درون دستگاه گوارش، کاهش 

که باعث طوریسرعت عبور و کاهش قابلیت هضم مواد مغذی شده به

(. Langhout ،1999شود )های گوشتی میجوجه بدن ینهای وزن کاهش

( گزارش نمودند 2013) Nobakht( و 2010) همکاران و Rizal مقابل در

های عنوان جایگزین ذرت وزن بدن جوجهتفاله مرکبات به از استفاده که

نمودند که تأثیرات گزارش هاآن دهد.می افزایش روزگی 42 را در گوشتی

ها با ای موجود در تفالهنشاستهساکاریدهای غیرمنفی پکتین و پلی

یابد زیرا با افزایش سن جوجه ترشح ها کاهش میافزایش سن جوجه

بنابراین اگرچه  شود،می تربیش هاکربوهیدرات این کنندههضم هایآنزیم

در سنین ابتدایی اثرات منفی ایجاد شده بود ولی در سنین باال این 

کننده تفاله در نهایت های دریافتن جوجهکاهش اثرات جبران و وز

های مرکبات و لیمو تر از گروه شاهد بود. نتایج استفاده از تفالهبیش

های گوشتی بسیار متفاوت گزارش شده جوجه مصرفی میزان خوراک بر

 که برخی محققین موافق با نتایج این پژوهش عدم تاثیرطوریاست به

و  Mourao، برخی افزایش )(2004و همکاران،  Chaudryپذیری )

 تیمار
 هافرآسنجه

 لیتر()میکرومول بر میلی TBARs هماتوکریت )درصد( لیتر()گرم بر دسی هموگلوبین

 a98/4 89/48 43/11 شاهد
 a80/4 90/46 10/12 درصد( 5تفاله لیمو )
 ab53/3 88/46 94/11 درصد( 5/7تفاله لیمو )
 b18/3 32/47 33/11 درصد( 10تفاله لیمو )

 21/0 19/1 42/0 +میانگین خطای استاندارد
 04/0 48/0 56/0 ++داریسطح احتمال معنی

 SEM++ ،P-value(. +>05/0Pباشد )دار میمعنی تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون به
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( و محققین دیگری کاهش مصرف Nobakht ،2013؛ 2008همکاران، 

ها در هنگام استفاده از تفاله( بهToghyani ،2017و  Basirخوراک )

جیره را گزارش نمودند. عدم تأثیرپذیری مصرف خوراک در پژوهش 

را ها تعجب برانگیز نیست زیدار وزن بدن جوجهحاضر و کاهش معنی

درصد( بدون تأثیر  10احتماالً استفاده از سطح باالی تیمار آزمایشی )

بر مصرف خوراک توانسته قابلیت هضم مواد غذایی را کاهش دهد، 

ها را افزایش داده است. داری ضریب تبدیل جوجهطور معنیبنابراین به

های گوشتی با کاهش اثرات منفی فیبرهای جیره غذایی بر جوجه

جیره همراه است  AMEها و کاهش غذی در روده جوجههضم مواد م

(Tabook  ،که به2006و همکاران )های گوشتی ظرفیت محدود جوجه

 Non-starch poly یا NSPای )ساکاریدهای غیرنشاستهدر تخریب پلی

saccharides )شود. فیبرهای نامحلول ها مربوط میدر روده کوچک آن

 هاینمودن مواد مغذی و جلوگیری از تماس آنزیماساساً سبب رقیق

 Hetlandشوند )کاهش هضم مواد غذایی می غذایی و با مواد کنندههضم

شده در نتایج مربوط به استفاده های گزارش(. تفاوت2004همکاران،  و

های گوشتی احتماالً ناشی از نوع تفاله از تفاله مرکبات در جیره جوجه

 داری و فرآوری تفاله، مدّتمورد استفاده، ترکیبات تفاله، روش نگه

و  Chandباشد )داری تفاله، نوع حیوان و شرایط پرورش میزمان نگه

های فعّالی اکسیدانتفاله مرکبات و لیمو حاوی آنتی (.2011همکاران، 

ها، ها، لیگنانها، کومارینها، آنتوسیانینمانند فالونوئیدها، ایزوفالون

فالونوئیدها  (.Nobakht ،2013باشد )ها میها و ایزوکاتچینکاتچین

 Hougeeشوند )خون می هایلاحتماالً سبب کاهش کلسترول و رادیکا

باشد. (. تفاله لیمو دارای مقادیر زیادی از پکتین می2005و همکاران، 

جیره حاوی پکتین با تأثیر بر فرآیندهای متابولیکی و گوارشی باعث 

یک عنوان شود. پکتین بههای خونی میایجاد تعادل در فرآسنجه

کربوهیدارت با اثر قوی در کاهش کلسترول پالسمای خون گزارش 

(. 2011و همکاران،  Zarei؛ 1999و همکاران،  Langhoutشده است )

منظور مشخص نمودن مکانیسم اثر پکتین در آزمایشات متعددی به

 کاهش کلسترول، در رژیم غذایی انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان

شود و کامل در سیستم گوارشی هضم نمی طورداد که پکتین به

های مرتبط با اثر آن شامل کاهش جذب کلسترول، کاهش مکانیسم

جذب اسیدهای صفراوی یا گردش مجدد آن و تغییر در میکروفلور 

ترین اثر آن دانند که تأثیر بر جذب اسیدهای صفراوی مهمای میروده

 Nobakht مطالعه در (.Sauberlich، 1996و  Leveille) است گردیده ذکر

های علّت تاثیر بر مکانیسمتفاله مرکبات به با جیره سازیمکمل (2013)

های گوشتی را کاهش تولید کلسترول کبد، غلظت گلوکز خون جوجه

دادند ها نشان( با مطالعه روی موش1993و همکاران ) Hexebergداد. 

ک آنزیم مؤثر عنوان یردوکتاز به HMG-CoAکه کاهش فعّالیت آنزیم 

چنین افزایش فعالیت آنزیم کلسترول مسیر بیوسنتز کلسترول و هم در

چنین در هیدروکسیالز عوامل مؤثر بر کاهش کلسترول بودند. هم-7

استفاده  که دادندنشان (2003) و همکاران Chowdhury اخیر نتایج تأیید

ترول علّت دارا بودن پکتین باعث کاهش غلظت کلساز تفاله مرکبات به

 ( گزارش1396شود. رضوی و همکاران )های گوشتی میخون جوجه

علّت های گوشتی بهنمودند که استفاده از تفاله لیمو در جیره جوجه

گلیسرید و های تریدارا بودن فیبر و پکتین باعث بهبود شاخص

نفع سالمت حیوان بوده کلسترول خون شده که از لحاظ متابولیکی به

ثانویه حاصل از رشد سریع پرنده جلوگیری  ز بروز عوارضتواند ازیرا می

سطح جذب مواد مغذی در روده کوچک که جایگاه اصلی جذب  نماید.

های ویلی دارد. ها بستگیکریپت ها و عمقویلی طول مغذی است به مواد

تر مواد جذب ضعیفتر منجر بههای عمیقهمراه کریپتتر بهکوچک

اهش مقاومت به حات دستگاه گوارش، اسهال، کمغذی، افزایش ترش

و همکاران،  Xu) شوندطورکلی کاهش عملکرد پرنده میها و بهبیماری

های ویلی روده شناخته عنوان تولیدکننده سلولها به(. کریپت2003

 معنی سرعت نوسازیها بههمین دلیل عمیق شدن کریپتشوند. بهمی

(Turn over) ها محسوب اندازه ویلی افزایش تقاضا برای و افزایش تربیش

رسید افزایش میزان فیبر جیره نظر می(. بهChoct ،2009شود )می

های ویلی روده دلیل افزایش ویسکوزیته، افزایش میزان تلفات سلولبه

ها روده در و افزایش تکثیر سلولی باید منجر به افزایش عمق کریپت

و همکاران،  Montagneشده باشد ) ویلی جدید هایسلول ساخت جبران

(، امّا استفاده از سطوح مختلف تفاله لیمو در هیچ سطحی باعث 2003

های دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم دار در عمق کریپتایجاد تفاوت معنی

های روده نیز روده کوچک نگردید. بنابراین عدم تأثیرپذیری ویلی

ده ( استفا1390رضایی و همکاران ) آزمایش در پذیر است. اگرچهتوجیه

های دار شکل پرزهای روده کوچک جوجهباعث تغییر معنی لیمو تفاله از

های گوشتی گردید. این محققین بیان نمودند اصالح وضعیت سلول

روده، عمدتاً ناشی از مواد غیرمغذی از قبیل الیاف خام و مواد 

سطوح مختلف تفاله  اکسیدانی و نیز ماهیت اسیدی تفاله است.آنتی

رسد عدم نظر میداری ایجاد نکرد. بهالشه تاثیر معنی لیمو بر اجزای

های مختلف دلیل عدم تفاوت بین تفاوت در میزان مواد مغذی جیره

جمله عوامل تاثیرگذار کند زیرا مواد مغذی جیره ازتوجیه می را تیمارها

و همکاران  Chaudryدر تضاد با نتایج  اخیربر صفات الشه است. نتایج 

 10و  5نمودند که استفاده از سطوح ها گزارشآن ( بود زیرا2004)

دان داری درصد سنگمعنی طوربه گوشتی هایجوجه جیره در تفاله درصد

ها عامل موجود در تفاله که فیبر نمودندها گزارشدهد. آنرا افزایش می

و همکاران  Rizalچنین هم هاست.افزایش وزن سنگدان جوجه در اصلی

درصد تفاله مرکبات کاهش درصد چربی  20اده از ( نیز با استف2010)

داری در ها تفاوت معنینمودند، اگرچه آنمحوطه شکمی را گزارش

وزن سنگدان مشاهده نکردند. افزایش فیبر جیره، توجیه 
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و همکاران Frank ها برای کاهش میزان چربی محوطه شکمی بود. آن

های گوشتی جه( با استفاده از تفاله لیموترش در جیره جو2010)

کاهش بازدهی الشه و سینه را گزارش نمودند. افزایش زمان ماندگاری 

خوراک در دستگاه گوارش این پرندگان که منجر به کاهش مصرف 

د. شها کاهش بازده الشه در پژوهش آنخوراک گردیده بود، منجر به

ساکاریدهای محلول در تفاله لیمو باعث افزایش باالبودن میزان پلی

ویسکوزیته محتویات روده و کاهش ارتباط آنزیم با مواد مغذی و تغییر 

پذیری به این شود و عادتدار در ساختمان و وظایف روده میمعنی

شود. این موضوع های ترشحی روده میتغییرات باعث افزایش فعالیت

احتماالً افزایش  بنابراین شد. خواهد گوارشی هایاندام افزایش اندازه باعث

این پژوهش به سازگاری روده با میزان فیبر باالی  ها درروده جوجه زنو

(. بهبود وضعیت 2006و همکاران،  Tabookتفاله لیمو مربوط است )

صورت آلدهید تولید شده )بهسیستم ایمنی و کاهش مقدار مالون دی

TBARs) تواند ناشی از ترکیبات مغذی با استفاده از تفاله لیموترش می

 فالونوئیدها (،1392 )نوبخت، C و A هایویتامین مانند لیمو تفاله رد موجود

(Nazok ،2010 و همکاران) ای )غیرنشاسته ساکاریدهایپلی وSpence ،

ساکاریدها ( با مطالعه پلی2011و همکاران ) Karasawa( باشد. 2012

تواند عیار دادند که استفاده از این ترکیبات میها نشاندر تغذیه موش

موجود  Cو  Aهای ویتامین دهد. را افزایش این حیوانات تام در بادیآنتی

همراه اکسیدانی هستند، که بهدر تفاله لیمو دارای خاصیت آنتی

کنند. بنابراین فالونوئیدها از اکسید شدن مواد مغذی جلوگیری می

دلیل کاهش فرآیند اکسیداسیون چربی استفاده از این ترکیبات به

خون را کاهش دهند )نوبخت،  TBARsاند غلظت ی توانستهمواد غذای

اکسیدانی از طریق علّت خاصیت آنتیچنین فالونوئیدها بههم (.1392

های اکسیداتیو را کاهش داده و باعث های آزاد استرسحذف رادیکال

توانند سیستم شوند. بنابراین میهای لنفاوی میافزایش فعالیت سلول

و  (2000و همکاران،  Zhuگوشتی را افزایش داده )های ایمنی جوجه

شوند. بنابراین کاهش های آزاد خون باعث کاهش غلظت رادیکال

TBARs پذیر است )در این پژوهش نیز توجیهNazok  ،و همکاران

که استفاده  نمودندگزارش (2015) و همکاران Abbasi مقابل در (.2010

های داری بر ایمنی هومورال جوجهدرصد تفاله مرکبات تأثیر معنی 2 از

گوشتی ندارد. تفاوت در نوع ماده آزمایشی، سطح مورد استفاد، حیوان 

آوری و ترکیبات سن حیوان، شرایط پرورشی، روش عمل استفاده، مورد

شده در آزمایشات قبلی جیره پایه از عوامل متغییر بودن نتایج گزارش

ی بررسی اثرات تفاله لیمو بر تری برااست، بنابراین آزمایشات متنوع

های پژوهش حاضر طورکلی از یافتهبه سیستم ایمنی الزم است.

درصد در  5/7شود که استفاده از تفاله لیمو تا سطح گیری مینتیجه

پذیر است. های گوشتی بدون تأثیر منفی بر عملکرد امکانجیره جوجه

تهیه شود در مناطقی که امکان بنابراین توصیه می

عنوان جایگزین مناسب این تفاله وجود دارد از این ماده خوراکی به

توان استفاده نمود تا ضمن کاهش هزینه اقالم خوراکی جیره طیور می

جیره غذایی، مشکالت زیست محیطی ناشی از دفع این مواد را نیز 

تری در استفاده شود تحقیقات بیشپیشنهاد می پایان نیز در داد. کاهش

های گوشتی و شاید وح باالتر این ماده خوراکی در جیره جوجهاز سط

 های مناسب انجام گیرد.همراه افزودن آنزیمگذار بهمرغ تخم
 

 دانیقدر و تشکر
دانند از مدیریت محترم هنرستان نویسندگان برخود الزم می       

باهنر پاکدشت جناب آقای مهندس جالل قاسمی دکتر شهید کشاورزی

پرست بخش جناب آقای مهندس اسماعیل پناهی که امکان و نیز سر

انجام پژوهش حاضر را در سالن مرغداری گوشتی هنرستان فراهم 

 نمودند، صمیمانه قدردانی نمایند.
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