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چکیده
بهمنظور جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از دفع پسماند کارخانجات آبلیموسازی و استفاده بهینه از این پسماند در تغذیه
جوجههای گوشتی ،آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با  240قطعه جوجه گوشتی سویه آربورآکرز با  4تیمار و  4تکرار و  15جوجه در هر
تکرار بهمدت  42روز به اجرا درآمد .جوجههای یک گروه بهعنوان گروه شاهد درنظر گرفته شده و با جیره غذایی بر پایه ذرت و سویا ،تغذیه
شدند .بهمنظور تغذیه سه گروه دیگر جیره غذایی پایه بهترتیب با  7/5 ،5و  10درصد تفاله لیمو جایگزین ذرت شد .نتایج نشانداد که استفاده از
سطوح  5و  7/5درصد تفاله لیمو در مقایسه با گروه شاهد تأثیرمعنیداری بر وزن بدن در هیچکدام از دورهها نشاننداد ( ،)P>0/05هرچند
استفاده از سطح  10درصدی آن بهطور معنیداری سبب کاهش وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد در دورههای  21-49و  1-49روزگی گردید
( .)P<0/05استفاده از سطح  10درصدی تفاله لیمو افزایش ضریب تبدیل در دورههای  21-49و  1-49روزگی را در پیداشت (.)P<0/05
استفاده از سطح  10درصدی تفاله لیمو غلظت کلسترول خون راکاهش و تولید آنتیبادی علیه گلبولهای قرمز خون گوسفندی در سن  35و 42
روزگی را افزایش داد ( .) P<0/05اگرچه سطح هموگلوبین و درصد هماتوکریت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ( )P<0/05ولی
مقدار مواد واکنش گر با تیوباربیوتیک اسید تحت تأثیر قرار گرفت ( .)P>0/05بهطورکلی استفاده از تفاله لیموترش تا سطح  7/5درصد جیره
بدون تأثیرمعنیدار بر وزن بدن می تواند سیستم ایمنی بدن را تحریک کند ،بنابراین جایگزین مناسبی برای جیرههای طیور میباشد.
کلمات کلیدی :جوجههای گوشتی ،تفاله لیمو ،عملکرد ،فرآسنجههای خونی ،سیستم ایمنی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولMehrabadimehdi@yahoo.com :
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مقدمه
در حال حاضر استفاده از باقیمانده محصوالت کشاورزی در تغذیه
حیوانات بهدلیل نگرانیهای عمومی از ایجاد مشکالت زیستمحیطی،
بخش مهمی از رژیم غذایی حیوانات را تشکیل میدهند ( Abbasiو
همکاران .)2015 ،تفاله مرکبات ازجمله تفاله لیمو یکی از محصوالت
جانبی صنایع آبمیوهگیری است که مخلوطی از پوسته ،تفاله و دانه را
شامل میشوند ( Luو همکاران .)2018 ،با توجه به حجم باال و محتوی
آب زیاد تفالهها ،دفع این مواد در محیط اطراف مشکالت زیستمحیطی
فراوانی را بههمراه دارند .بههمین خاطر محققین بهدنبال شناسایی
روشهای بهینه استفاده از این پسماندها و کاهش مشکالت زیست
محیطی مربوط به دفع این مواد در طبیعت میباشند .ازجمله این
راهکارها استفاده از این ترکیبات در جیره طیور است (صادقی و نوبخت،
 .)1394انرژی باال ،محتوی فیبری قابل مالحظه و خوشخوراکی از
خصوصیات تغذیهای مطلوب این ترکیبات میباشد ،گرچه میزان پروتئین
آنها کم است ( Martillottiو همکاران .)1996 ،تفاله مرکبات حاوی
 8تا  12درصد پکتین میباشد که مشکل اصلی استفاده از آن به اثرات
منفی این ماده بر قابلیت هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش مربوط
میشود ( Nazokو  .)2010 ،Rezaeiتفاله لیمو بهدلیل دارا بودن
فالونوئیدها و ویتامین  Cدارای خاصیت ضدمیکروبی ( Nordiو همکاران،
 )2014و تحریک کنندگی سیستم ایمنی ( Leeو همکاران2010 ،؛
 Ebrahimiو همکاران )2015 ،است و بهدلیل اینکه در ساختار
فالونوئید موجود در آن گروههای  OHبسیاری است ،میتواند اتمهای
هیدروژن را برای خنثیسازی رادیکالهای آزاد فراهم کنند ،بنابراین
دارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی است (2005 ،Shahelian؛ Santos
و همکاران .)2014 ،تفاله لیمو احتماالً سبب کاهش غلظت کلسترول
و چربی خون نیز میشود ( Hougeeو همکاران2004 ،؛  Zareiو همکاران،
 .) 2011پکتین موجود در تفاله لیمو از طریق جداسازی اسیدهای
صفراوی و تأثیر بر محل جذب و یا کاهش آنزیمهای پانکراس و در
نتیجه افزایش چربی مدفوع جذب چربی را کاهش میدهد ( Fabrisو
همکاران Oluremi .)1995 ،و همکاران ( )2006گزارشنمودند که
استفاده از  15درصد تفاله مرکبات بدون تأثیر بر عملکرد جوجههای
گوشتی توانست جایگزین ذرت در جیره گردد .در مقابل  Mouraoو
همکاران ( )2008نشاندادند که استفاده از  10درصد تفاله مرکبات
 26درصد وزن بدن جوجههای گوشتی را کاهش میدهد و مصرف
خوراک پرندگانی که سطوح  5و  10درصد تفاله مصرف کرده بودند
در مقایسه با شاهد افزایش یافت که منجر به افزایش ضریب تبدیل
غذایی گردید .در مطالعه  )2013( Nobakhtاستفاده از تفاله لیمو تا
 4/5درصد جیره جوجههای گوشتی سبب افزایش مقدار خوراک مصرفی
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و باالرفتن ضریب تبدیل غذایی شد .قابلیت هضم مواد مغذی خرگوشها
هنگامیکه ذرت با  20و  40درصد تفاله لیمو و  20درصد تفاله مرکبات
جایگزین شد ،افزایش یافت ( Ibrahimو همکاران .)2011 ،اگرچه
تحقیقات اندکی در مورد در اثرات کاربرد تفاله لیمو بر ریختشناسی
روده جوجههای گوشتی انجام شده است ولی گزارششده که افزایش
میزان الیاف جیره بهدلیل افزایش ویسکوزیته محتویات گوارشی و افزایش
تکثیر سلولی میتواند منجر به افزایش ارتفاع و عمق کریپتهای روده
جوجههای گوشتی شود ( Montagneو همکاران .)2003 ،از آنجایی
که بیش از دو سوم هزینهها در صنعت طیور مربوط به تغذیه است
( Chaudryو همکاران ،)2004 ،کاهش هزینههای تغذیه و استفاده از
مواد غیرقابل رقابت در تغذیه انسان ،افزایش سودآوری را بههمراه دارد.
کمبود منابع غذایی برای طیور در کشورهای در حال توسعه ضرورت انجام
تحقیق درباره استفاده از ضایعات محصوالت کشاوری را ایجاب نموده است.
لذا این مطالعه با هدف استفاده بهینه از پسماند کارخانجات آبلیموگیری
در جهت کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و کاهش هزینههای تغذیه
بر عملکرد ،فرآسنجههای خونی ،سیستم ایمنی ،ریخت شناسی روده
کوچک و وزن نسبی اجزای الشه جوجههای گوشتی صورت پذیرفت.

مواد و روشها
این تحقیق در یک سالن پرورش جوجه گوشتی در استان تهران،
شهرستان پاکدشت انجام شد.
حیوانات و تیمارهای آزمایشی :جهت بررسی اثرات افزایشی
تفاله لیمو در جیره جوجههای گوشتی ،آزمایشی با  240قطعه جوجه
ماده یکروزه در  4تیمار و  4تکرار و  15قطعه جوجه گوشتی آربورآکرز
( )Arbor acresدر هر تکرار بهصورت طرح کامالً تصادفی ( Completely
 )Randomized designبهمدّت  42روز انجام شد .جوجههای یک گروه
بهعنوان گروه شاهد درنظر گرفته شده و با جیره غذایی بر پایه ذرت
و سویا ،تغذیه شدند .بهمنظور تغذیه سه گروه دیگر جیره غذایی پایه
بهترتیب با  7/5 ،5و  10درصد تفاله لیمو جایگزین ذرت شد.
جوجههای مورد نظر از کارخانه جوجهکشی واقع در آبیک قزوین تهیه
شدند .جیرهها براساس توصیه راهنمای پرورش جوجه گوشتی سویه
آربورآکرز با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی Windows ( WUFFDA
 )user-friendly feed formulation done again. Version 2.1برای
دو مقطع سنی یک تا  21و  22-42روزگی تنظیم گردیدند .جدول
 1آنالیز جیره پایه مورد استفاده برای دوره آغازین و پایانی را نشان
میدهد.
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جدول  :1ترکیبات جیرهها و مواد مغذی تأمین شده توسط جیرههای آغازین (  1تا  21روزگی) و پایانی (  22تا  42روزگی)
جیره آغازین
ترکیبات جیره (درصد)
ذرت
تفاله لیمو
کنجاله سویا
پودر ماهی
روغن گیاهی
کربنات کلسیم
دیکلسیم فسفات
نمک طعام
مکمل معدنی*
مکمل ویتامینی**
دی ال متیونین
جمع

جیره پایانی
تفاله لیمو (درصد)

تفاله لیمو (درصد)
شاهد

5

7/5

10

شاهد

5

7/5

10

59/59
0
33/05
1/04
2/36
1/61
1/34
0/34
0/25
0/25
0/17
100

54/59
5
33/05
1/04
2/36
1/61
1/34
0/34
0/25
0/25
0/17
100

52/09
7/5
33/05
1/29
2/52
1/41
1/25
0/4
0/25
0/25
0/17
100

49/59
10
33/05
1/04
2/26
1/31
1/21
0/34
0/25
0/25
0/17
100

63/01
0
29/44
1/29
2/52
1/41
1/25
0/4
0/25
0/25
0/16
100

60/01
5
29/44
1/29
2/52
1/41
1/25
0/4
0/25
0/25
0/16
100

57/01
7/5
29/44
1/29
2/52
1/41
1/25
0/4
0/25
0/25
0/16
100

53/01
10
29/44
1/29
2/52
1/41
1/25
0/4
0/25
0/25
0/16
100

مواد مغذی
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری برکیلوگرم)
پروتئین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفردردسترس (درصد)
سدیم (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین+سیستیین (درصد)

3170
20/84
0/96
0/43
0/17
1/42
0/90

3115
20/76
0/90
0/43
0/16
1/38
0/80

سنجش شاخصهای عملکردی :پس از یکنواختسازی و انتخاب
تصادفی تیمارها ،دوره آزمایش از روز اوّل تولد شروع و بهمدّت  6هفته
ادامه یافت .در بازههای زمانی  1تا  22 ،21تا  42و  42-1روزگی برای
کل دوره پرورش اضافه وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی
اندازهگیری شدند و تلفات نیز بهطور روزانه ثبت شد .در دوره پرورش
میزان خوراک مصرفی و وزن بدن پرندگان هر تکرار بهطور هفتگی
وزنکشی شد .خوراک مصرفی در اول هفته توزین گردید و در مقادیر
مشخص در طول هفته در اختیار جوجهها قرار گرفت .در پایان هفته
خوراک باقیمانده توزین شد .افزایش وزن هر دوره ،از اختالف وزن ابتدا
و انتهای هر دوره تقسیم بر تعداد روز مرغ ((تعداد جوجههای زنده در
آخر هر مرحله×تعداد روزهای هر مرحله)+مجموع روزهایی که جوجههای
تلفشده در این مرحله زنده بودند) تعیین شد .ضریب تبدیل خوراک
در هر دوره از تقسیم مصرف خوراک بر افزایش وزن در همان دوره
محاسبه شد .بهمنظور کاهش خطای ناشی از وزن محتویات دستگاه
گوارش  3ساعت قبل از وزنکشی به جوجهها گرسنگی داده شد.

3112
20/77
0/89
0/41
0/15
1/40
0/87

3110
20/68
0/91
0/46
0/15
1/44
0/84

2943
19/60
0/88
0/40
0/14
1/1
0/78

2935
19/68
0/86
0/38
0/14
1/05
0/71

2930
19/58
0/90
0/42
0/12
1/06
0/96

2939
19/53
0/92
0/39
0/13
1/1
0/75

آنالیز شیمیایی تیمارها و تفاله آبلیمو :تفاله لیموی تازه بعد
از آبگیری ،از کارگاههای مربوطه در شهرستان پاکدشت جمعآوری
شدند و سپس این تفالهها در سایه و روی پایههای فلزی خشک شدند.
نمونهها پس از خشک شدن توسط آسیاب خرد شده و نمونه یکنواختی
از آن تهیه شد .در نهایت تجزیه تقریبی جیرههای آزمایشی و تفاله مورد
استفاده در آزمایش شامل ماده خشک ،الیاف خام ،رطوبت ،خاکستر،
پروتئین خام و عصاره اتری و سایر ترکیبات نظیر خاکستر و مواد معدنی
کلسیم ،فسفر ،سدیم ،پتاسیم و منیزیم مطابق با روشهای استاندارد
انجام شد ( .)2000 ،AOACجدول  2ترکیبات شیمیایی تفاله لیموی
مورد استفاده در آزمایش براساس درصد ماده خشک را نشان میدهد.
جدول :2ترکیب شیمیایی تفاله لیموی مورد استفاده در آزمایش (درصد در ماده خشک)

ماده مغذی
ماده خشک
الیاف خام
کلسیم
لیزین
کلر

مقدار
87/30
23/3
0/99
2/93
0/07

ماده مغذی
پروتئین خام
خاکستر
فسفر
متیونین
سیستئین

مقدار
7/01
8/01
0/35
0/99
1/41
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فرآسنجههای خونی :جهت بررسی فرآسنجههای خونی ،در

سنجش سیستم ایمنی :برای بررسی عملکرد سیستم ایمنی

پایان دوره آزمایش از هر تکرار  2پرنده که دارای کمترین اختالف
میانگین وزن بودند ،انتخاب و با استفاده از سرنگ مقدار  2سیسی
خون از سیاهرگ بال گرفته شد .خون حاصل در دو لوله آزمایش که
یکی حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAبرای مطالعه هماتولوژی سلولهای
خونی (هماتوکریت و هموگلوبین) و لولههای دیگر در دمای معمولی
اتاق قرار گرفتند تا منعقد شوند و سپس نمونههای خونی بهمدّت 15
دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ و سرم شفاف حاصل
از آن جداسازی شده داخل میکروتیوبها ریخته و جهت آزمایش
فرآسنجههای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفتند .اندازهگیری
تریگلیسرید ،کلسترول ،لیپوپروتئین با چگالی زیاد ( HDL= High
 ،)density lipoproteinلیپوپروتئین با چگالی کم ( LDL= Low density
 )lipoproteinبا استفاده از کیتهای تجاری شرکت پارس آزمون و به
کمک دستگاه اُتوآناالیزر ( Auto Analyzer A15, Biosystem S.A.
 )Barcelona, Spainانجام شد .بهمنظور تعیین درصد هماتوکریت از
خطکش هماتوکریت و تعداد گلبولهای قرمز از الم هماسیتومتر و
محلول سیترات فرمل استاندارد که جهت رقیقسازی خون با نسبت
 1:200استفاده شد و اندازهگیری هموگلوبین از محلول درابکین
(( )Drabkin’s reagentترکیبی از  200میلیگرم فری سیانورپتاسیم،
 50میلیگرم سیانید پتاسیم 140 ،میلیگرم فسفات پتاسیم متوبازیم
و 1000میلیگرم آب مقطر) استفاده شد ( .)1983 ،Shastryمیزان
پراکسیداسیون لیپیدهای سرم خون بهوسیله تعیین مقدار TBARs
( )Thiobarbituric acid reactive substancesاندازهگیری شدند (Rao
و همکاران .)1989 ،برای این سنجش 40 ،میکرولیتر از سرم خون به
 40میکرولیتر سدیمکلرید  %0/9و  40میکرولیتر آب مقطر اضافه شده
و در دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت  20دقیقه قرار داده شدند.
سپس با استفاده از  600میکرولیتر اسیدهیدروکلریک  0/8موالر که
حاوی تری کلرواستیک اسید  12%/5بود واکنش متوقف گردید .بهعلّت
اینکه پس از افزودن کلرواستیک پروتئینهای پالسما رسوب میکند،
محلول برای مدت کوتاهی با  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و
پس از اضافه نمودن  780میکرولیتر تیوباربیتوریک اسید  1درصد،
محلول بهمدّت  20دقیقه جوشانده شده و در دمای  4درجه سانتیگراد
سرد شدند .محلول سرد بهمدّت  20دقیقه با دور  1500سانتریفیوژ
شده و سپس میزان جذب نور آن در طول موج  532نانومتر در مقابل
بالنک ،برای محاسبه مقدار  TBARsبهکار گرفته شد و با استفاده از
ضریب خاموشی مولی ( 1/56×105()coefficient -Extinctionسانتیمتر
×مول) میزان مواد واکنشدهنده با اسید تیوباربیتوریک بهعنوان
شاخص پراکسیداسیون لیپید محاسبه شدند ( Kilicو .)2003 ،Richards

هومورال ،در  28و  35روزگی دوبار تزریق آنتیژن گلبولهای سرخ
گوسفند ( 5 )SRBC= Sheep red blood cellsدرصد یا بهمیزان 0/1
میلیلیتر درون عضله سینه تزریق شد و جوجههای تزریق شده با رنگ
مشخص شدند و  7روز بعد از هر تزریق جهت تعیین تیتر آنتیبادی
از همان جوجهها خونگیری انجام شد (مهرآبادی و همکاران.)1390 ،
از نمونههای خون سرم جدا گردید .ابتدا نمونهای سرم برای خنثی
شدن سیستم کمپلمان و عدم تداخل آن با پادتن ضدگلبول سرخ
گوسفند بهمدّت  30دقیقه در دمای  55درجه سانتیگراد در گرمخانه
نگهداری شدند .اندازهگیری غلطت آنتیبادی بهوسیله آنتیژن گلبولهای
سرخ گوسفند با استفاده از روش سنجش هموآگلوتیناسیون انجام شد
( .)2010 ،Grasmanتیتر آنتیبادی علیه  SRBCبهصورت  Log2معکوس
رقتی از سرم خون که قادر بود بهطور قابل مشاهده یک حجم مساوی
از سوسپانسیون  5درصد  SRBCرا آگلوتینه کند خوانده شد.
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ریختشناسی ( )Morphologyروده کوچک :در انتهای دوره
پرورش 4 ،پرنده از هر تیمار جهت اندازهگیری بخشهای مختلف روده
شامل دوازدهه (دو سانتیمتر بعد از سنگدان) ،ژژنوم (دو سانتیمتر
قبل از زائده مکل بهسمت دوازدهه) و ایلئوم (دو سانتیمتر قبل از
رودههای کور بهسمت ژژنوم) برای بررسی ریختشناسی پرزهای روده،
ارتفاع پرز ،عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت استفاده
شدند .از نمونههای روده تثبیت شده قطعاتی به ابعاد  2سانتیمترمربع
تهیه و بهکمک یک کارد ظریف با دقت الیه مخاطی را از الیة نازک زیر
مخاط جدا نموده و بـهمـدّت  3دقیقه در محلول رنگآمیزی PAS
( )Periodic acid–Schiffقرار داده و پس از شستشو با آب مقطر الیة
مخاطی را درحالیکه پرزها رو به باال قرار گرفتند بر روی پلیت حاوی
پارافین جامد با کمک سوزن مهار شده و در زیر بینیکوالر با بزرگنمایی
 25برابر توسط چاقوی ظریف جراحی ردیفهایی از پرزها تهیه شدند.
ردیفهای برشخورده بهکمک یک پنس ظریف روی اسالید میکروسکوپی
قرار داده و روی آنها یک قطره گلیسرین ریخته و روی برشها با
المل پوشانده شد .نمونه در زیر میکروسکوپ با درشتنمایی 100
برابر بررسی شدند .برای اندازهگیری ،ابعاد یکی از عدسیهای چشمی
میکروسکوپ به گراتیکول مجهز شد .سپس طول (از رأس پرز تا قاعدة
آن) و عمق کریپت (از قاعدة پرز تا انتهای غدد) با انطباق گراتیکول
بر ناحیة مورد نظر اندازهگیری شد ( Bradleyو همکاران.)1994 ،
نهایتاً مقادیر یادداشت شده براساس کالیبراسیون انجام شده با استفاده
از اسالید میلیمتری مدرج ،به میلیمتر تبدیل شدند.
وزن نسبی اجزای الشه :در روز  42آزمایش از هر تکرار  1پرنده
( 4قطعه از هر تیمار) که نزدیکترین میانگین وزن را به گروه داشتند،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

انتخاب و پس از توزین ،کشتار شده و صفات مربوط به الشه ازجمله
وزن سینه ،رانها ،بالها ،کبد ،پیشمعده ،سنگدان ،قلب ،پانکراس و
روده کوچک با استفاده از ترازوی دیجیتالی دقیق اندازهگیری شدند.
تجزیه آماری دادهها :در نهایت پس از سازماندهی دادهها در
برنامه اکسل ،دادههای آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده
از نرمافزار  ،)2003( SASتجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگینها
در سطح احتمال  5درصد بهروش آزمون چنددامنهای دانکن ( Duncan’s
 )1955 ،Duncan()multiple range testانجام گرفت .مدل آماری
مورد استفاده برای آنالیز آماری  Yij = µ + Ti + εijبود که در این
معادله  =Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدات در آزمایش؛  =µمیانگین
کل؛  =Tiاثر تیمار و  =εijاثر خطای آزمایش درنظر گرفته شد.

نتایج
سنجش شاخصهای عملکردی رشد :نتایج مربوط به تأثیر
استفاده از تفاله لیمو بر میانگین افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایی
و خوراک مصرفی جوجههای گوشتی در سنین  22-42 ،1-21و 1-42
روزگی در جدول  3ارائه شده است .نتایج بهدست آمده نشانداد که در
دوره  1-21روزگی تفاوت معنیداری از لحاظ افزایش وزن بین گروههای
آزمایشی وجود ندارد ( .)P>0/05هرچند که این تفاوت در دوره 21
تا  49روزگی و کل دوره پرورش معنیدار بود ( .)P<0/05در طی دوره
 21تا  49روزگی جایگزینی  10درصد تفاله در مقایسه با گروه شاهد
بهطور معنیداری سبب کاهش وزن گردید .اگرچه جایگزینی  10درصد
تفاله در کل دوره ( 49-1روزگی) ،نیز در مقایسه با گروه شاهد و 5
درصد اختالف معنیداری داشت ( )P<0/05امّا با تیمار  7/5درصد،
اختالف معنیداری را نشاننداد ( .)P>0/05در این آزمایش کمترین
افزایش وزن در بین تیمارها مربوط به جایگزینی  10درصد تفاله لیمو
بود .ضریب تبدیل غذایی نیز در سنین  21-42و  1-49روزگی تحت
تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و همانطوریکه مشاهده میشود
جایگزینی مقادیر  7/5و  10درصد در  21-42روزگی و مقدار  10درصد
در  1-42روزگی سبب افزایش ضریب تبدیل خوراک گردیدند .خوراک
مصرفی جوجههای گوشتی در هیچکدام از دورههای 22-42 ،1-21
و  1-42روزگی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (.)P>0/05
ریختشناسی روده کوچک :تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ریخت
شناسی بخشهای مختلف روده کوچک جوجههای گوشتی شامل دئودنوم،
ژژنوم و ایلئوم در جدول  4نشانداده شده است .برای اندازهگیری
ارتفاع پرزها پایه تا رأس آنها و برای اندازهگیری عمق کریپتها ،از قاعدة
پرز تا انتهای غدد اندازهگیری شدند .همچنین نسبت ارتفاع پرز به عمق
کریپت از تقسیم ارتفاع پرزها به عمق کریپتها تعیین

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

گردید .نتایج نشانداد استفاده از تیمار تفاله لیمو در هیچکدام از
سطوح  7/5 ،5و  10درصد نتوانست تأثیر معنیداری بر ارتفاع پرزها،
عمق کریپتها و نسبت ارتفاع پرزها به عمق کریپتها در دئودنوم،
ژژنوم و یا ایلئوم جوجههای گوشتی ایجاد نماید (.)P>0/05
سنجش سیستم ایمنی :اثر تیمارهای آزمایشی (سطوح ،5
 7/5و  10درصد تفاله لیمو) بر سیستم ایمنی جوجههای گوشتی شامل
عیار آنتیژن گلبول سرخ گوسفند در سنین  35و  42روزگی،
آنتیبادی علیه نیوکاسل و ایمنیوگلوبین  Gپایان دوره در جدول 5
نشان داده است .اگرچه افزودن تفاله لیمو در هر سه سطح نتوانست
عیار آنتیبادی علیه نیوکاسل و  IgGرا بهطور معنیداری تحت تأثیر
قرار دهد ( )P>0/05ولی استفاده از تفاله لیمو در هر دو دوره سنی
 35و  42روزگی باعث افزایش شایستگی سیستم ایمنی علیه آنتیژن
گلبولهای سرخ گوسفند در جوجههای گوشتی گردید ( .)P<0/05در
 35روزگی سطح  10درصد تفاله لیمو باالترین تیتر آنتیبادی در برابر
آنتیژن گلبولهای سرخ گوسفند داشته و با تیمارهای  5درصد تفاله
و شاهد از نظر آماری تفاوت معنیداری داشت ( ،)P<0/05اگرچه با
تیمار  7/5درصد تفاوت آماری معنیداری نداشت ( .)P>0/05در 42
روزگی نیز باالترین تیتر آنتیبادی علیه  SRBCمربوط به تیمار 10
درصد تفاله بود و هر دو تیمار  7/5و  10درصد در مقایسه با تیمارهای
شاهد و  5درصد تفاله بهطور معنیداری تیتر آنتیبادی را افزایش
دادند ( ،)P<0/05اگرچه تفاوت بین تیمارهای  7/5و  10درصد تفاله
با یکدیگر معنیدار نبود (.)P>0/05
فرآسنجههای خونی :نتایج مربوط به تأثیر استفاده از تفاله لیمو
بر متابولیتهای سرم خون شامل آلبومین ،پروتئین ،گلوکز ،کلسترول،
تریگلیسرید ،لیپوپروتئینهای با چگالی باال ( ،)HDLلیپوپروتئینهای
با چگالی پایین ( )LDLو لیپوپروتئینهای با چگالی خیلی پایین
( )VLDLدر جدول  6ارائه شده است .اگرچه نتایج آنالیز آماری تفاوت
معنیداری در فرآسنجههای خونی آلبومین ،پروتئین ،گلوکز ،تریگلیسرید،
 LDL ،HDLو  VLDLرا نشاننداد ( )P>0/05ولی غلظت کلسترول
خون تحت تأثیر افزودن تفاله لیمو بهجیره قرار گرفت (،)P<0/05
بهطوریکه استفاده از سطح  10درصد تفاله کاهش معنیدار غلظت
کلسترول سرم در مقایسه با سطوح  7/5 ،5و شاهد را سبب گردید
( 116/33 ،117/66 ،118/67و  109/33میلیگرم بر دسیلیتر
بهترتیب برای تیمارهای شاهد 7/5 ،5 ،و  10درصد تفاله لیمو).
وزن نسبی اجزای الشه :ویژگیهای الشه در انتهای دوره رشد
یعنی روز  42اندازهگیری و بهصورت نسبتی از وزن الشه (سینه ،ران
و بالها) و نسبتی از وزن زنده (کبد ،پیشمعده ،سنگدان ،قلب،
پانکراس و روده) در جدول  7گزارش شدهاند .استفاده از تفاله لیمو
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مهرآبادی و حسینی

میلیلیتر) خون جوجههای گوشتی در جدول  8ارائه شده است .نتایج
بیانگر این مطلب است که مشخصههای خونی نظیر غلظت هموگلوبین
و درصد هماتوکریت بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
قرار نگرفتند ( .)P>0/05اگرچه میزان مالون دیآلدهید خون بین
گروههای آزمایشی بهطور معنیداری تفاوت نشانداد ( .)P<0/05در این
آزمایش مقدار میلیگرم مالون دیآلدهید تولید شده در هرکیلوگرم
گوشت بهصورت  TBARsبیان شد .اگرچه استفاده از سطح  7/5و 10
درصد تفاله لیمو سطح آن را کاهش داد ولی بیشترین کاهش آن
بههنگام استفاده از سطح  10درصد تفاله مشاهده گردید.

اگرچه وزن نسبی سینه ،ران ،بالها ،کبد ،پیشمعده و پانکراس را
تحت تأثیر قرار نداد ( )P<0/05ولی بر وزن سنگدان و روده کوچک
تأثیر معنیداری ایجاد نمود ( )P<0/05بهطوریکه استفاده از سطح
باالی تفاله (10درصد) در جیره وزن سنگدان ( 15در مقابل  8 ،10و
 7بهترتیب برای تیمارهای شاهد 5 ،و  7/5درصد تفاله) و روده کوچک
جوجههای گوشتی را افزایش داد ( 15در مقابل  8 ،10و  7بهترتیب
برای تیمارهای شاهد 5 ،و  7/5درصد تفاله).
سنجش سلولهای خونی و مالون دیآلدهید خون :نتایج
حاصل از تأثیر سطوح مختلف تفاله لیمو بر میزان هموگلوبین (گرم
بر دسیلیتر) ،هماتوکریت (درصد) و مالون دیآلدهید (میکرومول بر

جدول :3تأثیر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر وزن بدن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در سنین مختلف
افزایش وزن بدن (گرم)

تیمار
شاهد
تفاله لیمو ( 5درصد)
تفاله لیمو ( 7/5درصد)
تفاله لیمو ( 10درصد)
+
میانگین خطای استاندارد
++
سطح احتمال معنیداری

ضریب تبدیل

خوراک مصرفی (گرم)

21-1

42-21

42-1

21-1

42-21

42-1

21-1

42-21

42-1

644/9
639/9
635/7
633/1
7/82
0/96

2265/7a
2254/3a
2185/9a
1973/5b
43/62
0/02

2910/6a
2894/3a
2821/6ab
2606/6b
46/12
0/03

990/2
993/2
991/3
986/8
5/70
0/95

4952/7
5266/4
5288/3
5135/6
91/9
0/61

5942/9
6259/7
6279/7
6122/5
85/15
0/57

1/54
1/55
1/55
1/56
0/024
0/99

2/08a
2/2ab
2/3b
2/4b
0/05
0/02

1/84a
1/90ab
1/99ab
2/11b
0/04
0/03

حروف غیرمشابه در هر ستون بهمعنی تفاوت معنیدار میباشد

(P-value++ ،SEM+ .)P<0/05

جدول :4تأثیر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر ریختشناسی بخشهای مختلف روده کوچک جوجههای گوشتی (براساس میلیمتر)
دئودنوم
تیمار
شاهد
تفاله لیمو ( 5درصد)
تفاله لیمو ( 7/5درصد)
تفاله لیمو ( 10درصد)
+
میانگین خطای استاندارد
++
سطح احتمال معنیداری

ایلئوم

ژژنوم

ارتفاع

عمق

ارتفاع/عمق

ارتفاع

عمق

ارتفاع/عمق

ارتفاع

عمق

ارتفاع/عمق

1/45
1/52
1/61
1/49
0/15
0/39

0/289
0/277
0/280
0/269
0/04
0/26

5/02
5/48
5/75
5/54
0/16
0/33

0/87
0/89
0/67
0/73
0/13
0/19

0/240
0/251
0/244
0/235
0/05
0/37

3/62
3/55
2/65
3/10
0/29
0/15

0/701
0/722
0/719
0/689
0/06
0/16

0/200
0/218
0/196
0/222
0/18
0/29

3/50
3/31
3/64
3/11
0/20
0/23

P-value++ ،SEM+

جدول :5اثر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر پاسخهای ایمنی  SRBC ،NDو  IgGجوجههای گوشتی
تیمار
شاهد
تفاله لیمو ( 5درصد)
تفاله لیمو ( 7/5درصد)
تفاله لیمو ( 10درصد)
+
میانگین خطای استاندارد
++
سطح احتمال معنیداری

SRBC
ND

2/99
2/54
2/89
2/69
0/21
0/40

IgG

6/80
6/66
6/79
6/90
0/14
0/27

نوبت اول
3/88b
3/90b
4/39a
4/43a
0/02
0/05

نوبت دوم
4/45b
4/55b
5/08a
5/11a
0/03
0/04

 :NDعیار آنتیبادی بیماری نیوکاسل در  42روزگی :SRBC ،آنتیژن سلولهای خونی سرخ گوسفند نوبت اول ( 35روزگی) و نوبت دوم ( 42روزگی) :IgG ،ایمینوگلوبین
 Gدر سن  42روزگی .حروف غیرمشابه در هر ستون بهمعنی تفاوت معنیدار میباشد (P-value++ ،SEM+ .)P<0/05
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جدول :6اثر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر متابولیتهای سرم جوجههای گوشتی
تیمار
شاهد
تفاله لیمو ( 5درصد)
تفاله لیمو ( 7/5درصد)
تفاله لیمو ( 10درصد)
+
میانگین خطای استاندارد
++
سطح احتمال معنیداری

گرم بر دسیلیتر
آلبومین پروتئین
3/43
1/72
3/70
1/33
3/14
1/50
3/27
1/73
0/31
0/19
0/42
0/38

کلسترول
118/67a
117/66a
116/33a
109/33b
1/41
0/04

گلوکز
153/23
151/49
153/30
152/90
1/08
0/36

میلیگرم بر دسیلیتر
HDL
تریگلیسرید
55/80 51/75
120/26
57/80 50/47
122/12
54/06 49/33
118/17
55/39 51/20
121/12
1/66
1/11
1/79
0/41
0/25
0/34
LDL

VLDL

24/72
24/66
26/3
25/13
1/19
0/50

حروف غیرمشابه در هر ستون بهمعنی تفاوت معنیدار میباشد ( :HDL .)P<0/05لیپوپروتئین با چگالی باال :LDL ،لیپوپروتئین با چگالی پایین :VLDL ،لیپوپروتئین با چگالی
خیلی پایینP-value++ ،SEM+ ،

جدول :7تأثیر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر وزن نسبی ارگانهای داخلی نسبت به وزن بدن جوجههای گوشتی (گرم به ازای هر صد گرم)
تیمار
شاهد
تفاله لیمو ( 5درصد)
تفاله لیمو ( 7/5درصد)
تفاله لیمو ( 10درصد)
+
میانگین خطای استاندارد
++
سطح احتمال معنیداری

درصد نسبت به وزن الشه
بالها
سینه رانها
9/80
30/52 44/13
9/98
32/44 45/30
10/11
31/09 46/70
9/55
32/13 45/92
0/70
1/01
0/56
0/62
0/39
0/30

حروف غیرمشابه در هر ستون بهمعنی تفاوت معنیدار میباشد

درصد نسبت به وزن زنده
پانکراس
قلب
پیشمعده سنگدان
1/20
1/44
1/39b
0/30
1/21
1/36
1/23b
0/36
1/32
1/50
1/35b
0/44
1/18
1/58
1/70a
0/40
0/06
0/12
0/06
0/05
0/22
0/31
0/02
0/42

کبد
3/02
2/21
2/80
2/39
0/68
0/19

روده
3/29b
3/24b
3/51a
3/77a
0/09
0/05

(P-value++ ،SEM+ .)P<0/05

جدول :8اثر مقادیر مختلف تفاله لیمو بر سلولهای خونی و مالون دیآلدهید ( )TBARsخون جوجههای گوشتی
تیمار
شاهد
تفاله لیمو ( 5درصد)
تفاله لیمو ( 7/5درصد)
تفاله لیمو ( 10درصد)
+
میانگین خطای استاندارد
++
سطح احتمال معنیداری

هموگلوبین (گرم بر دسیلیتر)
11/43
12/10
11/94
11/33
0/42
0/56

حروف غیرمشابه در هر ستون بهمعنی تفاوت معنیدار میباشد

فرآسنجهها
هماتوکریت (درصد)
48/89
46/90
46/88
47/32
1/19
0/48

( TBARsمیکرومول بر میلیلیتر)
4/98a
4/80a
3/53ab
3/18b
0/21
0/04

(P-value++ ،SEM+ .)P<0/05

بحث
نتایج این پژوهش نشانداد که استفاده از تفاله ضایعات لیمو تا
سطح  7/5درصد بدون تأثیر منفی بر عملکرد میتواند جایگزین مناسبی
برای جیرههای طیور باشد .اگرچه مقدار بیشتر از این ،اثرات منفی
معنیداری بر افزایش وزن جوجههای گوشتی ایجاد نمود .کاهش وزن
جوجههای گوشتی با افزایش سطح تفاله لیمو در جیره جوجههای
گوشتی در نتایج  Langhoutو همکاران ( Tabook ،)1999و همکاران
( )2006و  Mouraoو همکاران ( )2008نیز گزارش گردید که نتایج
این پژوهش را تأیید میکند .تفاله لیمو دارای الیاف محلول ازجمله
پکتین میباشد که اثرات ضدتغذیهای آنها در جیره بهاثبات رسیده است
( Voragenو همکاران .)2001 ،این الیاف باعث کاهش تراکم مواد
مغذی ،افزایش ویسکوزیته مواد مغذی درون دستگاه گوارش ،کاهش

سرعت عبور و کاهش قابلیت هضم مواد مغذی شده بهطوریکه باعث
کاهش وزن نهایی بدن جوجههای گوشتی میشود (.)1999 ،Langhout
در مقابل  Rizalو همکاران ( )2010و  )2013( Nobakhtگزارش نمودند
که استفاده از تفاله مرکبات بهعنوان جایگزین ذرت وزن بدن جوجههای
گوشتی را در  42روزگی افزایش میدهد .آنها گزارشنمودند که تأثیرات
منفی پکتین و پلیساکاریدهای غیرنشاستهای موجود در تفالهها با
افزایش سن جوجهها کاهش مییابد زیرا با افزایش سن جوجه ترشح
آنزیمهای هضمکننده این کربوهیدراتها بیشتر میشود ،بنابراین اگرچه
در سنین ابتدایی اثرات منفی ایجاد شده بود ولی در سنین باال این
کاهش اثرات جبران و وزن جوجههای دریافتکننده تفاله در نهایت
بیشتر از گروه شاهد بود .نتایج استفاده از تفالههای مرکبات و لیمو
بر میزان خوراک مصرفی جوجههای گوشتی بسیار متفاوت گزارش شده
است بهطوریکه برخی محققین موافق با نتایج این پژوهش عدم تاثیر
پذیری ( Chaudryو همکاران ،)2004 ،برخی افزایش ( Mouraoو
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همکاران2008 ،؛  )2013 ،Nobakhtو محققین دیگری کاهش مصرف
خوراک ( Basirو  )2017 ،Toghyaniبههنگام استفاده از تفالهها در
جیره را گزارش نمودند .عدم تأثیرپذیری مصرف خوراک در پژوهش
حاضر و کاهش معنیدار وزن بدن جوجهها تعجب برانگیز نیست زیرا
احتماالً استفاده از سطح باالی تیمار آزمایشی ( 10درصد) بدون تأثیر
بر مصرف خوراک توانسته قابلیت هضم مواد غذایی را کاهش دهد،
بنابراین بهطور معنیداری ضریب تبدیل جوجهها را افزایش داده است.
اثرات منفی فیبرهای جیره غذایی بر جوجههای گوشتی با کاهش
هضم مواد مغذی در روده جوجهها و کاهش  AMEجیره همراه است
( Tabookو همکاران )2006 ،که بهظرفیت محدود جوجههای گوشتی
در تخریب پلیساکاریدهای غیرنشاستهای ( NSPیا Non-starch poly
 )saccharidesدر روده کوچک آنها مربوط میشود .فیبرهای نامحلول
اساساً سبب رقیقنمودن مواد مغذی و جلوگیری از تماس آنزیمهای
هضمکننده با مواد غذایی و کاهش هضم مواد غذایی میشوند (Hetland
و همکاران .)2004 ،تفاوتهای گزارششده در نتایج مربوط به استفاده
از تفاله مرکبات در جیره جوجههای گوشتی احتماالً ناشی از نوع تفاله
مورد استفاده ،ترکیبات تفاله ،روش نگهداری و فرآوری تفاله ،مدّت
زمان نگهداری تفاله ،نوع حیوان و شرایط پرورش میباشد ( Chandو
همکاران .)2011 ،تفاله مرکبات و لیمو حاوی آنتیاکسیدانهای فعّالی
مانند فالونوئیدها ،ایزوفالونها ،آنتوسیانینها ،کومارینها ،لیگنانها،
کاتچینها و ایزوکاتچینها میباشد ( .)2013 ،Nobakhtفالونوئیدها
احتماالً سبب کاهش کلسترول و رادیکالهای خون میشوند (Hougee
و همکاران .)2005 ،تفاله لیمو دارای مقادیر زیادی از پکتین میباشد.
جیره حاوی پکتین با تأثیر بر فرآیندهای متابولیکی و گوارشی باعث
ایجاد تعادل در فرآسنجههای خونی میشود .پکتین بهعنوان یک
کربوهیدارت با اثر قوی در کاهش کلسترول پالسمای خون گزارش
شده است ( Langhoutو همکاران1999 ،؛  Zareiو همکاران.)2011 ،
آزمایشات متعددی بهمنظور مشخص نمودن مکانیسم اثر پکتین در
کاهش کلسترول ،در رژیم غذایی انجام گرفته است .نتایج حاصله نشان
داد که پکتین بهطور کامل در سیستم گوارشی هضم نمیشود و
مکانیسمهای مرتبط با اثر آن شامل کاهش جذب کلسترول ،کاهش
جذب اسیدهای صفراوی یا گردش مجدد آن و تغییر در میکروفلور
رودهای میدانند که تأثیر بر جذب اسیدهای صفراوی مهمترین اثر آن
ذکر گردیده است ( Leveilleو  .)1996 ،Sauberlichدر مطالعه Nobakht
( )2013مکملسازی جیره با تفاله مرکبات بهعلّت تاثیر بر مکانیسمهای
تولید کلسترول کبد ،غلظت گلوکز خون جوجههای گوشتی را کاهش
داد Hexeberg .و همکاران ( )1993با مطالعه روی موشها نشاندادند
که کاهش فعّالیت آنزیم  HMG-CoAردوکتاز بهعنوان یک آنزیم مؤثر
در مسیر بیوسنتز کلسترول و همچنین افزایش فعالیت آنزیم کلسترول
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-7هیدروکسیالز عوامل مؤثر بر کاهش کلسترول بودند .همچنین در
تأیید نتایج اخیر  Chowdhuryو همکاران ( )2003نشاندادند که استفاده
از تفاله مرکبات بهعلّت دارا بودن پکتین باعث کاهش غلظت کلسترول
خون جوجههای گوشتی میشود .رضوی و همکاران ( )1396گزارش
نمودند که استفاده از تفاله لیمو در جیره جوجههای گوشتی بهعلّت
دارا بودن فیبر و پکتین باعث بهبود شاخصهای تریگلیسرید و
کلسترول خون شده که از لحاظ متابولیکی بهنفع سالمت حیوان بوده
زیرا میتواند از بروز عوارض ثانویه حاصل از رشد سریع پرنده جلوگیری
نماید .سطح جذب مواد مغذی در روده کوچک که جایگاه اصلی جذب
مواد مغذی است به طول ویلیها و عمق کریپتها بستگی دارد .ویلیهای
کوچکتر بههمراه کریپتهای عمیقتر منجر بهجذب ضعیفتر مواد
مغذی ،افزایش ترشحات دستگاه گوارش ،اسهال ،کاهش مقاومت به
بیماریها و بهطورکلی کاهش عملکرد پرنده میشوند ( Xuو همکاران،
 .)2003کریپتها بهعنوان تولیدکننده سلولهای ویلی روده شناخته
میشوند .بههمین دلیل عمیق شدن کریپتها بهمعنی سرعت نوسازی
( )Turn overبیشتر و افزایش تقاضا برای افزایش اندازه ویلیها محسوب
میشود ( .)2009 ،Choctبهنظر میرسید افزایش میزان فیبر جیره
بهدلیل افزایش ویسکوزیته ،افزایش میزان تلفات سلولهای ویلی روده
و افزایش تکثیر سلولی باید منجر به افزایش عمق کریپتها روده در
جبران ساخت سلولهای جدید ویلی شده باشد ( Montagneو همکاران،
 ،)2003امّا استفاده از سطوح مختلف تفاله لیمو در هیچ سطحی باعث
ایجاد تفاوت معنیدار در عمق کریپتهای دئودنوم ،ژژنوم و ایلئوم
روده کوچک نگردید .بنابراین عدم تأثیرپذیری ویلیهای روده نیز
توجیهپذیر است .اگرچه در آزمایش رضایی و همکاران ( )1390استفاده
از تفاله لیمو باعث تغییر معنیدار شکل پرزهای روده کوچک جوجههای
گوشتی گردید .این محققین بیان نمودند اصالح وضعیت سلولهای
روده ،عمدتاً ناشی از مواد غیرمغذی از قبیل الیاف خام و مواد
آنتیاکسیدانی و نیز ماهیت اسیدی تفاله است .سطوح مختلف تفاله
لیمو بر اجزای الشه تاثیر معنیداری ایجاد نکرد .بهنظر میرسد عدم
تفاوت در میزان مواد مغذی جیرههای مختلف دلیل عدم تفاوت بین
تیمارها را توجیه میکند زیرا مواد مغذی جیره ازجمله عوامل تاثیرگذار
بر صفات الشه است .نتایج اخیر در تضاد با نتایج  Chaudryو همکاران
( )2004بود زیرا آنها گزارشنمودند که استفاده از سطوح  5و 10
درصد تفاله در جیره جوجههای گوشتی بهطور معنیداری درصد سنگدان
را افزایش میدهد .آنها گزارشنمودند که فیبر موجود در تفالهها عامل
اصلی در افزایش وزن سنگدان جوجههاست .همچنین  Rizalو همکاران
( )2010نیز با استفاده از  20درصد تفاله مرکبات کاهش درصد چربی
محوطه شکمی را گزارشنمودند ،اگرچه آنها تفاوت معنیداری در
وزن سنگدان مشاهده نکردند .افزایش فیبر جیره ،توجیه
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آنها برای کاهش میزان چربی محوطه شکمی بود Frank .و همکاران
( )2010با استفاده از تفاله لیموترش در جیره جوجههای گوشتی
کاهش بازدهی الشه و سینه را گزارش نمودند .افزایش زمان ماندگاری
خوراک در دستگاه گوارش این پرندگان که منجر به کاهش مصرف
خوراک گردیده بود ،منجر بهکاهش بازده الشه در پژوهش آنها شد.
باالبودن میزان پلی ساکاریدهای محلول در تفاله لیمو باعث افزایش
ویسکوزیته محتویات روده و کاهش ارتباط آنزیم با مواد مغذی و تغییر
معنیدار در ساختمان و وظایف روده میشود و عادتپذیری به این
تغییرات باعث افزایش فعالیتهای ترشحی روده میشود .این موضوع
باعث افزایش اندازه اندامهای گوارشی خواهد شد .بنابراین احتماالً افزایش
وزن روده جوجهها در این پژوهش به سازگاری روده با میزان فیبر باالی
تفاله لیمو مربوط است ( Tabookو همکاران .)2006 ،بهبود وضعیت
سیستم ایمنی و کاهش مقدار مالون دیآلدهید تولید شده (بهصورت
 )TBARsبا استفاده از تفاله لیموترش میتواند ناشی از ترکیبات مغذی
موجود در تفاله لیمو مانند ویتامینهای  Aو ( Cنوبخت ،)1392 ،فالونوئیدها
( Nazokو همکاران )2010 ،و پلیساکاریدهای غیرنشاستهای (،Spence
 )2012باشد Karasawa .و همکاران ( )2011با مطالعه پلیساکاریدها
در تغذیه موشها نشاندادند که استفاده از این ترکیبات میتواند عیار
آنتیبادی تام در این حیوانات را افزایش دهد .ویتامینهای  Aو  Cموجود
در تفاله لیمو دارای خاصیت آنتیاکسیدانی هستند ،که بههمراه
فالونوئیدها از اکسید شدن مواد مغذی جلوگیری میکنند .بنابراین
استفاده از این ترکیبات بهدلیل کاهش فرآیند اکسیداسیون چربی
مواد غذایی توانستهاند غلظت  TBARsخون را کاهش دهند (نوبخت،
 .)1392همچنین فالونوئیدها بهعلّت خاصیت آنتیاکسیدانی از طریق
حذف رادیکالهای آزاد استرسهای اکسیداتیو را کاهش داده و باعث
افزایش فعالیت سلولهای لنفاوی میشوند .بنابراین میتوانند سیستم
ایمنی جوجههای گوشتی را افزایش داده ( Zhuو همکاران )2000 ،و
باعث کاهش غلظت رادیکالهای آزاد خون شوند .بنابراین کاهش
 TBARsدر این پژوهش نیز توجیهپذیر است ( Nazokو همکاران،
 .)2010در مقابل  Abbasiو همکاران ( )2015گزارشنمودند که استفاده
از  2درصد تفاله مرکبات تأثیر معنیداری بر ایمنی هومورال جوجههای
گوشتی ندارد .تفاوت در نوع ماده آزمایشی ،سطح مورد استفاد ،حیوان
مورد استفاده ،سن حیوان ،شرایط پرورشی ،روش عملآوری و ترکیبات
جیره پایه از عوامل متغییر بودن نتایج گزارششده در آزمایشات قبلی
است ،بنابراین آزمایشات متنوعتری برای بررسی اثرات تفاله لیمو بر
سیستم ایمنی الزم است .بهطورکلی از یافتههای پژوهش حاضر
نتیجهگیری میشود که استفاده از تفاله لیمو تا سطح  7/5درصد در
جیره جوجههای گوشتی بدون تأثیر منفی بر عملکرد امکانپذیر است.
بنابراین توصیه میشود در مناطقی که امکان تهیه

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

این تفاله وجود دارد از این ماده خوراکی بهعنوان جایگزین مناسب
اقالم خوراکی جیره طیور میتوان استفاده نمود تا ضمن کاهش هزینه
جیره غذایی ،مشکالت زیست محیطی ناشی از دفع این مواد را نیز
کاهش داد .در پایان نیز پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری در استفاده
از سطوح باالتر این ماده خوراکی در جیره جوجههای گوشتی و شاید
مرغ تخمگذار بههمراه افزودن آنزیمهای مناسب انجام گیرد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان برخود الزم میدانند از مدیریت محترم هنرستان
کشاورزی شهید دکترباهنر پاکدشت جناب آقای مهندس جالل قاسمی
و نیز سرپرست بخش جناب آقای مهندس اسماعیل پناهی که امکان
انجام پژوهش حاضر را در سالن مرغداری گوشتی هنرستان فراهم
نمودند ،صمیمانه قدردانی نمایند.
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