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هاي خونی بررسی اثر سطوح مختلف مکمل چربی بر عملکرد تولید و فراسنجه
)Struthio camelus var. domesticus(یاهگردن س یقاییآفر يهاشترمرغ

3زادگاناحمد ملک و 2، حسین مروج*1خداداديایمان حاج

23/9/94: تاریخ پذیرش24/1/94:  تاریخ دریافت

چکیده 
شترمرغ هاي خونی و قابلیت هضم برخی مواد مغذي در اثر استفاده از مکمل چربی بر صفات عملکردي، متابولیتدر این مطالعه 

 6هر تیمار شامل (تیمار  3تصادفی در  ماهگی به طور 15سن  شترمرغ آفریقایی اهلی در 18،به این منظور. شد بررسیآفریقایی اهلی 
یلوگرمکدرگرم40وگرم  20پایه همراه با  يجیرهبه ترتیب ، و سوم پایه، تیمار دوم يتیمار اول، جیره. تقسیم شدند) مساوي تکرار
 )>05/0P(استدار ها معنیاثر مکمل چربی بر افزایش وزن روزانه و نهایی شترمرغاین بررسی نشان داد . دریافت کردند،چربی مکمل

کنترل  یمارت ینب یخوراك مصرف یانگیندر م) >05/0P(يدار یتفاوت معن.گرم در کیلوگرم است 20تر از گرم بیش 40ثیر مصرف أو ت
-خام، در شتر مرغ یهضم چرب یتقابلبر  چربیاثر مکمل  ینهمچن. سطوح مختلف مکمل وجود داشت يحاو یمارهايبا ت) بدون مکمل( 
 15هاي داري بر قابلیت هضم انرژي خام و پروتئین خام جیره در شترمرغثیر معنیأمکمل چربی ت).>05/0P(دار بودیماهه معن 15يها

 یرهدر جخوراك صفات عملکردي، مصرف خوراك، و ضریب تبدیل منجر به بهبود مکمل چربی یلوگرمکدرگرم40ماهه ندارد ولی 
سطوح مختلف مکمل چربی روي غلظت .داري بر سطح گلوکز و کلسترول کل سرم خون نداشتثیر معنیأسطوح مکمل چربی ت.یدگرد

HDL ،VLDL  وLDL 05/0(دار بود خون معنیP<.(

هاي خونیمکمل چربی، شترمرغ، عملکرد، فراسنجه: کلیديکلمات 

مقدمه
همواره مصرف منابع مختلف  ،در صنعت پرورش طیور.

بخشی از نیازهاي انرژي در يمین کنندهأعنوان ته چربی ب
در . هاي در حال رشد مورد توجه بوده استپرنده

منابع مختلف چربی جهت استفاده در مطالعات متعددي 
.استقرار گرفته بررسی  هاي گوشتی موردجوجهيجیره

هاي طیور یکی از این منابع، چربی حاصل از کشتارگاه
-استفاده از این منبع چربی می .باشدطی فرایند کشتار می

تواند نقش مهمی در استفاده از ضایعات کشتارگاهی در 
ترین پرنده در شترمرغ بزرگ. داشته باشد تولید يچرخه

هاي مختلف آن بین تمام پرندگان است که امروزه از گونه
...در کشورهاي مختلف مثل آفریقاي جنوبی، استرالیا و

ي کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه اراكاستادیار گروه علوم دامی، دانشکده*1
ي کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهراندامی، دانشکده دانشیار گروه علوم2
ي کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاهدانشکده ،علوم دامیدکتراي تخصصی دانشجوي 3

.شودمیاستفادهتولید گوشت، پر و چرممنظوربه
انواعکهاستشترمرغي گونهبزرگترینشترمرغ آفریقایی،

گردنقرمز،گردنآبی،گردنهايگونهبهآنهايگونه
.Miao et al(هستندمعروفسیاه 2003, Cooper and 

Benson  یونیاستروت يراسته یرشترمرغ در ز).2008
یونیدهاستروت يواده، خان)Struthioniforms(هافرم

)Struthionidaea( یوجنس استروت)Struthio( يو گونه 
د یرگیقرار م )Strutho camelus(کاملوس یواستروت

)Deeming 1999, Swart  1993.(هشترمرغ ب،در ایران
چه اگر.وارد کشور گردید1377سالازرسمیطور

E-mail: i-hajkhodadadi@araku.ac.ir)مسئول ينویسنده(

فردوسی مشهد
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از منابع مختلف چربی  دي در مورد استفادهدمطالعات متع
هاي گوشتی انجام شده هاي تولیدي جوجهفراسنجهبر 

بررسیمطالعات کمی به،اما)Steenfeldt 2001(است
هاي بر فراسنجه هاي طیورحاصل از کشتارگاه چربیاثر 

تحقیق ،لذا. اندپرداخته هاشترمرغعملکردي و تولیدي 
هاي فراسنجهحاضر جهت بررسی اثر مکمل چربی بر 

هاي خونی مرتبط و قابلیت هضم برخی تولید، متابولیت
ریزي طرح حال رشددر هاي شترمرغدر جیره مواد مغذي 

.  ه استگردید

کار مواد و روش
کشاورزي  ياین مطالعه در ایستگاه دامپروري دانشکده

1392سال پاییزدر فصل و منابع طبیعی دانشگاه اراك 
قطعه شترمرغ  18براي انجام این آزمایش از . انجام گردید

با وزن متوسط (ماهه  15فریقایی آنژاد گردن سیاه 
6تصادفی با  در قالب طرح کامالً) کیلوگرم2/3±60/88

به  هاپرنده. دشاستفاده در هر تیمار) پرنده 6(تکرار 
. آزمایشی اختصاص یافتند هايتصادفی به واحدصورت 

. ها بودصورت آزاد در دسترس شترمرغه ب و غذا آب
مکمل چربی . بود روز 64ل امآزمایش ش يطول دوره

آزمایش از نوع چربی حاصل از مورد استفاده در این 
در اختیار هاي طیور بود که پس از فراوري کشتارگاه

آنالیز الگوي اسیدهاي .گیردقرار می دامپروري صنعت
به  تمام تیمارها . ارائه شد 1چرب این مکمل در جدول 

هاي مخصوص خود دسترسی به جیرهصورت آزاد 
 15،آزمایشیجهت سازگاري پرنده با شرایط .داشتند

هاي فراسنجهروز 45طی. روز در نظر گرفته شد
روز  5و گیري شدمصرف خوراك اندازهعملکردي و 

اختصاص گیري از فضوالت پرنده پایانی دوره براي نمونه
ها بر اساس رشد مربوط به شترمرغيپایهيجیره. یافت

تنظیم  1997در سال Selleو  Scheidelerهاي توصیه
NRC(گردید در سطح چربیبر اساس وجود . )1994

یهپا يیرهج: آزمایشی عبارت بودند از تیمار 3جیره، 
به  کمل چربیمهمراه با  یهپا يیره، ج)، کنترل1تیمار (

همراه  یهپا يیرهو ج) 2تیمار(یلوگرمگرم در ک 20مقدار
دفعات خوراك ). 3تیمار(یلوگرمگرم در ک 40با مقدار 

 يوزن اولیه. انجام گرفتروزانه در صبح و عصر  یده
ساعت  4پس از  ،ها در پایان دورهآنها و وزن نهایی پرنده

گردید پس از اختالف وزن  گرسنگی با کمک ترازو ثبت
آزمایش  يپایانی و وزن اولیه، افزایش وزن در کل دوره

از تقسیم افزایش وزن در کل دوره به تعداد . محاسبه شد
روزهاي آزمایش، افزایش وزن روزانه هر پرنده محاسبه 

 يساعت قبل از مصرف خوراك صبح، پس مانده یمن. شد
و خوراك  یدگردیم ینخوراك روز قبل جمع شده و توز

از اختالف خوراك .گرفتیپرنده قرار م یاردر اخت یدجد
مانده و کل خوراك تخصیص یافته، مصرف خوراك باقی

 با کمک مصرف خوراك.دست آمده ر بروزانه هر تکرا
 یخشک مصرف يخشک آن، ماده يماده یینو تع روزانه

افزایش وزنتقسیم  همچنین با و یدگرد تعیینها شترمرغ
ضریب تبدیل خوراك  ،کل دوره به مقدار مصرف خوراك

 3اجزاء مواد خوراکی . گردیدآزمایش تعیین  يدر دوره
نشان داده شده 2در جدول به ترتیب آزمایشی نیز  يجیره
.است

مکمل چربی آنالیز الگوي اسیدهاي چرب : 1جدول 
)در کیلوگرم گرم(مقداراسیدهاي چربترکیب 

14C(5/8(میریستیک 
16C(153(پالمیتیک 

16C(5/25- 1(پالمیتولئیک 
18C(5/42(استئاریک 

18C(306- 1(اولئیک 
18C(255-2(لینولئیک 
18C(5/25-3(لینولنیک 

15/212اسیدهاي چرب اشباع
25/637اشباعغیراسیدهاي چرب 

850چربی کل
1-Saturated fatty acids

2-Unsaturated fatty acids
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هاي آزمایشیاجزاء مواد خوراکی و ترکیب جیره :2جدول 
3جیره 2جیره 1جیره )جیرهگرم در کیلوگرم (اجزاء مواد خوراکی 

300267234یونجه
1/2401/2401/240ذرت

1/2015/2139/227%)44(کنجاله سویا 
1/2051/2051/205جو

141414روغن سویا
9/259/259/25دي کلسیم فسفات

15/315/315/3سنگ آهک
5/35/35/3نمک
DL - 75/175/175/1متیونین

15/25/25/2ویتامینیمکمل 
25/25/25/2مکمل معدنی
Persia fat(3 ---2040©(مکمل چربی 

ترکیب شیمیایی
Kcal/kg(239523952395(انرژي متابولیسمی محاسبه شده 

168167168)گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره(پروتئین خام 
 71/0؛ K3گرم 8/0؛  D3المللی  واحد بین 800000؛ Eگرم ویتامین  2/7؛ Aالمللی ویتامین   واحد بین 3600000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل؛  -1

H2گرم میلی 40و B12گرم میلی 6؛ B9گرم 4/0؛ B6گرم176/1پنتوتنات؛   -گرم کلسیم د 92/3؛ B3گرم88/11؛ B2گرم 64/2؛ B1گرم

 80و گرم ید 397گرم مس،  4گرم آهن؛  20گرم روي؛ 88/33گرم منگنز؛  68/39کلراید؛ گرم کولین 100هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل؛  -2
گرم سلنیوم میلی

در ابتداي صبح و پس از انتهاي دوره یروز متوال 5در 
از هر فضوالت  يهانمونه،خوراك یصساعت از تخص 8

آوري و لیتري جمعمیلی 150در ظروف یشیواحد آزما
 يهانمونه یشگاهدر آزما. گروه منتقل شد یشگاهبه آزما

.شد یهته يواحد يمخلوط و نمونه یکدیگرروز با  مانه
در آزمایشگاه پس از  و فضوالت هاي خوراكنمونه

متري توسط آسیاب با توري یک میلیخشک شدن،
در تقریبی يبا استفاده از آنالیز تجزیه.شدندآسیاب 

رطوبت، پروتئین خام، چربی مقادیر هاي خوراك، نمونه
بر اساس )AIA(یدخاکستر نامحلول در اسخام، خاکستر، 

بدین . گیري شداندازه 2000در سالAOACروش
 60ها در آون نمونه قرار دادنترتیب که رطوبت نمونه با 

. ساعت تعیین گردید 24گراد، در مدت سانتی يدرجه

صورت ه لدال و بجهمچنین پروتئین خام با روش ک
-اندازه)Gerhardt, Bon, Germany(اتوماتیک با دستگاه 

چربی خام به روش استخراج با حالل و با . گیري شد
سپس با کمک . گیري شدخانه اندازه 6دستگاه سوکسله 

 يتقریبی، مقدار مادههاي حاصل از آنالیز تجزیه داده
.دست آمده ب 100از تفاوت مقدار رطوبت از  خشک
ي فیبرهاي غیر کربوهیدراتوعاري از ازت  يعصاره

هاي فضوالت و در نمونه انرژي خام.محاسبه گردید
و همکاران در سال  Van Soestخوراك بر اساس روش

Oxygen Bomb(یک بمب کالریمتريوسیلهه ب 1991

Calorimetric 1341, USA (هاي با کمک داده. تعیین شد
مقدار  ،خشک خوراك يحاصل از مصرف خوراك و ماده
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در آنالیز مورد بررسی  خشک مصرفی محاسبه و يماده
.Kececi et al(قرار گرفت 1998 .(

یرهج يمواد مغذ برخی هضم یتقابل یبه منظور بررس
زیر و بر  يکمک معادلهبا یشی مختلف آزما یمارهايتدر 

گر خاکستر آنالیز مواد مغذي و نشان ياساس نتیجه
، قابلیت نامحلول در اسید در خوراك و فضوالت پرنده

Selle(هضم مواد مغذي مختلف تعیین گردید  et al.

ت هجداخلی  گرنشاندر این تحقیق از روش ).2009
مقداربر اساس سپس . استفاده گردیدتعیین قابلیت هضم 

 ی،فضوالت دفعمقدار آن در  خوراك ودر مغذي  يماده
Selle(گردیدمحاسبه هضم  یتمقدار قابل et al. 2009(.

در خوراك نشانگردرصد فضوالتدرصد ماده مغذي در 
)درصد(قابلیت هضم = 100-) 100×--------------- - -×---------------------(

فضوالتدر  نشانگردرصد درصد ماده مغذي در خوراك       

 ساعت 8پس از  و در ابتداي صبح ،در پایان آزمایش
 6محدودیت خوراك، خون از سیاهرگ زیر بال  اعمال

-لیتري جمعمیلی 10هاي پرنده در هر تیمار توسط سرنگ

) اراك(،دامپزشکی مرکزيآزمایشگاهآوري و بالفاصله به 
ها، آوري شده از پرندههاي خون جمعنمونه. منتقل شد

 به مدت یک ساعت در دماي معمولی اتاق نگهداري شده
دور در دقیقه  5000دقیقه با سرعت  10به مدت سپسو

گیري اندازهدر آزمایشگاه .دو سرم جدا شسانتریفیوژ 
آزمایشی  هايهاي بیوشیمیایی سرم خون نمونهفراسنجه

 ساخت کشور )ral.co617,- CLima(از دستگاه  با استفاده
اي با روش فتومتري انجام شداسپانیا و آزمایش تک نقطه

)Bovera et al. 2007(. گلیسرید، گیري تريبراي اندازه
خون، از کیت تجاري پارس  HDLکلسترول، کلسترول 

براي محاسبه . آزمون ساخت کشور ایران استفاده شد
VLDL سرم خون  يگلیسیرید نمونهمیزان تري، از تقسیم
هاي سرم نمونه LDLبراي محاسبه . استفاده شد 5به عدد 

.)Bovera et al. 2007(زیر استفاده شدي خون از رابطه
میزان کلسترول –)نمونه HDLمیزان +نمونه VLDLمیزان (

LDL=نمونه

مدل . ی انجام شدتصادفکامالًآزمایش در قالب طرح 
:صورت زیر بوده مورد استفاده در این آزمایش ب آماري

Yij =+ Ti+ eij

Y =صفات تولیدي
 =میانگین
Ti =اثر تیمار
eij =ماندهاثرات باقی

با روش و SASها با استفاده از نرم افزار آنالیز داده
,SAS(صورت گرفت) ANOVA(آنالیز واریانس  2006( .

آنالیز نرمال  ،بودند صورت درصده در مورد صفاتی که ب
و در  انجام گردید SASها با نرم افزار بودن پراکندگی داده

. قبل از آنالیز تبدیل صورت گرفت، بودنننرمال صورت 
) DMRT(دانکنها، با کمک آزمون میانگین يمقایسه
 يدر مقایسهيدارسطح تفاوت معنی. فتپذیرصورت
.درصد در نظر گرفته شد 5ي تیمارها،هامیانگین

نتایج
صفات عملکردي

بر صفات عملکردي مکمل چربینتایج مربوط به اثر 
ها در پرنده يوزن اولیه.  شودمی نشان داده 3در جدول 

ند داري با یکدیگر نداشتابتداي آزمایش تفاوت معنی
)05/0P>( . بر  سطوح مختلف چربیاثر استفاده از

دار بود معنی هاشترمرغ) ADG(افزایش وزن روزانه
)05/0P<( .ها در وزن پرنده یشدر افزاي داریتفاوت معن

مکمل همراه با سطوح مختلف  یرهج تیماردر کل دوره 
وزن پایانی . )>05/0P(وجود داشت کنترلتیمار وچربی 

مکمل چربی 2حاوي سطح 3ها در تیمار شترمرغ
داري با تیمار کنترل تفاوت معنی) کیلوگرم 16/101(
، در حالی که بین )>05/0P(داشت ) کیلوگرم 53/98(

تفاوت  3تیمار  و 1با تیمار ) کیلوگرم 83/99(2تیمار 
عبارت دیگر تیمار ه ب )<05/0P(داري وجود نداشت معنی

داشت 3و  1نسبت به تیمارهاي  یعملکرد متوسط 2
3تیمار در مورد ضریب تبدیل خوراك،  .)3جدول (

ترین ضریب تبدیل خوراك بود که تفاوت داراي بهینه
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تفاوت  2تیماربا ولی ،داشت کنترلداري با تیمار معنی
 ،با توجه به بررسی منابع. )<05/0P(داري نداشتمعنی

مکمل چربی حاصل از اثر  در موردمستقیمی  يمطالعه
. در حال رشد یافت نشد يهابر شترمرغها کشتارگاه

یاهگردن س یقاییآفر يهاشترمرغ ردهاي عملکردي بر فراسنجه1مختلف یشیآزما یمارهايت یرتأث: 3جدول 
خوراك ضریب تبدیل وزن پایانی دورهوزن  یشافزا افزایش وزن روزانه وزن اولیه 2تیمارهاي آزمایشی

)گرم/ گرم( )یلوگرمک( )پرنده / گرم( )روزهرپرنده در/ گرم( )یلوگرمک(
72 /12a 53 /98b 5 /9764b 99 /216b 81 /88 1تیمار 
06 /11ab 83 /99ab 3/11067a 94 /245a 76/88 2تیمار 

63 /9b 16 /101a 1/12113a 18 /269a 05/89 3یمارت
588/0 06/1 51/257 57/80 39/1 SEM

004/0 026/0 002/0 002/0 606/0 P-value

مکملیلوگرمگرم در ک 40همراه با یرهشامل ج 3یمارو ت مکملیلوگرمگرم در ک 20همراه با یرهشامل ج 2یمارو ت مکملبدون  یرهشامل ج 1یمارت -1
05/0در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح  غیرمشابهحروف انگلیسی   -2

مصرفیخشک  يو مادهخوراك 
ارائه 4در جدولهاخوراك مصرفی شترمرغمیانگین 

ها در در بررسی مصرف خوراك شترمرغ. گردیده است
بر  اثر مکمل چربیطول آزمایش، نشان داده شد که 

به طوري که ) <05/0P(بود ندار مصرف خوراك معنی
30/2759(مکمل چربیبدون، 1ها در تیمار شترمرغ

39/2686(، 2تیمار بادر مقایسه ) روزدر پرنده/گرم
پرنده در/گرم 90/2592(3تیمار و) روزپرنده در/گرم
ا این ام داشتند تريباالمصرف خوراك از نظر عددي ) روز

مکمل چربیافزودن اثر.)<05/0P(دار نبودتفاوت معنی

بودندار خشک مصرفی معنی يدر مصرف ماده به جیره
)05/0P>( تیمارهاي ینبهاي عددي تفاوتاگرچه

میزان .وجود داشت یمصرفخشک  يمادهدر مختلف 
و تغییرات گیرياندازههاشترمرغيی روزانهفضوالت دفع

در مربوطه نتایج. قرار گرفتآن بین تیمارها مورد بررسی 
داري ثیر معنیأتمکمل چربی.ذکر گردیده است4جدول 

ها در این تحقیق نداشتبر مقدار فضوالت دفعی شترمرغ
)05/0P>( .

یاهگردن س یقاییآفر يهاشترمرغ يیرهدر جهاي مصرف بر فراسنجه1یشیآزما یمارهايت یرتأث: 4جدول 
فضوالت دفعی ماده خشک مصرفی مصرف خوراك تیمارهاي آزمایشی

)پرنده درروز/ گرم( )پرنده درروز/ گرم( )پرنده درروز/ گرم(
66 /599 13 /2486 30 /2759 1تیمار 
43/658 42 /2420 39/2686 2تیمار 
94/650 20 /2336 90/2592 3یمارت
2/105 26/81 08/89 SEM

738/0 219/0 477/0 P-value
مکملیلوگرمگرم در ک 40همراه با یرهشامل ج 3یمارو ت مکملیلوگرمگرم در ک 20همراه با یرهشامل ج 2یمارو ت مکملبدون  یرهشامل ج 1یمارت_
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هاي خونیفراسنجه
هاي ثیر تیمارهاي آزمایشی، روي برخی از متابولیتأت

5در جدول ) گلیسیرید و کلسترولگلوکز، تري(خون 
در بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت . شودمی نشان داده

 ،)<05/0P(داري در سطح گلوکز خون مشاهده نشدمعنی
مکمل کردن جیره با سطوح مختلف  عبارت دیگره ب

.ثیري بر سطح گلوکز خون پرنده نداشتأمکمل چربی ت

مکمل چربی به جیره،  افزودندر تیمارهاي آزمایشی با 
گلیسیرید خون اتفاق افتاده است میزان تريافزایش 

ترتیب براي تیمارهاي ه ب mg/dl82/63و  20/61، 11/51(
از  1با تیمار  3و 2تیمارهاي اختالف بین  که ،)3و  2، 1

زمایشی آتیمارهاي ). >05/0P(دار بود نظر آماري معنی
 خونکل کلسترول میزان غلظت بر داري معنیثیر أتهیچ 
).<05/0P(ندنداشت

یاهگردن س یقاییآفر يهاشترمرغ سرمهاي فراسنجه يرو 1مختلف یشیآزما یمارهايت یرتأث :5جدول 
کلسترول کل

)لیترگرم در دسیمیلی(
تري گلیسیرید

)لیترگرم در دسیمیلی(
گلوکز

)لیترگرم در دسیمیلی(
2تیمارهاي آزمایشی

18/64 11/51b 4/177 1تیمار 
72/66 20/61a 6/182 2تیمار 
88/65 82/63a 9/181 3یمارت
15/3 145/0 24/7 SEM

115/0 039/0 146/0 P-value
مکملیلوگرمگرم در ک 40همراه با یرهشامل ج 3یمارو ت مکملیلوگرمگرم در ک 20همراه با یرهشامل ج 2یمارو ت مکملبدون  یرهشامل ج 1یمارت-1
05/0حروف انگلیسی  غیرمشترك در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح -2

لیپوپروتئین با وزن مولکولی باالکلسترول میزان غلظت
(HDL) ،پائین لیپوپروتئین با وزن مولکولی کلسترول
(LDL) ،بسیار پائینلیپوپروتئین با وزن مولکولی کلسترول

(VLDL) آمده  6در جدول تحت اثر تیمارهاي مختلف
کلسترولروي غلظت سطوح مختلف مکمل چربی . است

HDL، کلسترولVLDL  کلسترول وLDLدار خون معنی

سبب کاهش 3و 2هايتیمار. )>05/0P(بوده است 
تیمار اول ، نسبت به HDLکلسترول دار غلظتمعنی

 سطوح مختلف مکمل چربی موجب افزایش اما.گردید
ها گردید خون پرندهLDLکلسترول و VLDLکلسترول

دار بود اگرچه بین این افزایش معنی 1که نسبت به تیمار 
.داري مشاهده نشداختالف معنی 3و  2تیمار 

یاهگردن س یقاییآفر يهاشترمرغ هاي سرملیپوپروتئین کلسترولغلظت يرو 1یشیآزما یمارهايت یرتأث :6جدول 
لیپوپروتئین با وزن

مولکولی بسیار پائین
لیپوپروتئین با

وزن مولکولی پائین
لیپوپروتئین با

وزن مولکولی باال
2تیمارهاي آزمایشی

)لیترگرم در دسیمیلی( )لیترگرم در دسیمیلی( )لیتردر دسیگرم میلی(
83/11b 91/18b 11 /33a 1تیمار 
38/12a 17/21a 02/30b 2تیمار 
02/14a 06/22a 15/29b 3یمارت

693/0 985/0 01/1 SEM

015/0 029/0 021/0 P-value
مکملیلوگرمگرم در ک 40همراه با یرهشامل ج 3یمارو ت مکملیلوگرمگرم در ک 20همراه با یرهشامل ج 2یمارو ت مکملبدون  یرهشامل ج 1یمارت-1
05/0حروف انگلیسی  غیرمشترك در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح -2
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قابلیت هضم مواد مغذي جیره
و چربی خام پروتئینانرژي، قابلیت هضم 

مکمل شود اثر یمشاهده م 7طور که در جدول همان
 خام انرژيهضم  یتبر قابل یشی،آزما يهایرهر جد چربی

مکمل چربی اثر ).<05/0P(بود ندار یمعنپروتئین خام  و
دار معنی هادر شترمرغقابلیت هضم چربی خام جیره  بر

قابلیت هضم بین  داريمعنی تفاوت. )>05/0P(بود 
 04/73(چربی مکمل چربی تیمار بدون چربی خام 

) درصد 72/70(3یعنی تیمار  مکمل2سطحو  )درصد
 2اگرچه قابلیت هضم چربی خام در تیمار .وجود داشت

.داري وجود نداشتتفاوت معنی) 1تیمار(با تیمار کنترل 

بحث
در مورد صفات عملکردي مثل افزایش وزن روزانه     

ي پایه باعث تحقیق حاضر نشان داد که مکمل کردن جیره
داري در افزایش وزن روزانه گردید و میزان معنی افزایش

گرم در روز در تیمار کنترل به  99/216افزایش وزن را از 
گرم در روز  18/269و  1گرم در روز در سطح  94/245

مکمل چربی افزایش داده است که بین تیمار  2در سطح 
دار بود کنترل و سطوح حاوي مکمل چربی تفاوت معنی

)05/0P<  .(مکمل چربی  2و سطح  1ه، بین سطح اگرچ
داري در افزایش وزن روزانه وجود نداشت تفاوت معنی

)05/0P>  .(در مورد افزایش وزن کل دوره براي شترمرغ-

گرم بود که در  5/9764ها در تیمار بدون مکمل چربی 
و سطح ) گرم 3/11067(مقایسه با سطح اول مکمل چربی 

با توجه به .  تر بودین، پائ)گرم 1/12113(دو مکمل چربی 
ي مستقیمی در مورد اثر مکمل چربی ، مطالعهمنابعبررسی 

هاي در حال رشد یافت ها بر شترمرغحاصل از کشتارگاه
.نشد

ي خشک مصرفی در این آزمایش  بررسی خوراك و ماده
ي به جیره مکمل چربیدهند، افزودن به وضوح نشان می
درصد جیره، تأثیر منفی 4ها تا سطح دوران رشد شترمرغ

تحقیقات مختلف .  بر مصرف خوراك نداشته است
)Brand et al. 2005, Brand et al. 2006, Brand 2008 (

تر به ها بیشنشان داده است که مصرف خوراك در پرنده
شود اما از آن جا ي سطح انرژي خوراك تعیین میوسیله

د لذا ي یکسان بوتیمار سطح انرژي جیره 3که در هر 
-ي خشک مصرفی پرندهتفاوتی در مصرف خوراك و ماده

روند تغییرات در ).  Iji et al. 2003(ها وجود نداشت 
ي خشک مصرفی به موازات تغییر مصرف خوراك ماده
.بود
نتایج این آزمایش  در مورد هاي خونیدر فراسنجه    

 2007و همکاران در سال  Boveraهاي گلوکز با یافته
داري در ها نیز هیچ تفاوت معنیداشت، آن همخوانی

-گروه شترمرغ تغذیه شده با غلظت 2گلوکز سرم خون 

) درصد 1/17در مقابل  5/20(هاي متفاوت فیبر جیره 
-در این تحقیق مقدار چربی بر فراسنجه.  مشاهده نکردند

هاي مذکور به خصوص کلسترول تأثیر افزایشی نداشت، 
Bovera گزارش کردند که  2007ال و همکاران نیز در س

ي خشک یونجه در مقایسه با سیالژ ذرت استفاده از علوفه
داري روي اگرچه میزان الیاف باالتري داشت، تأثیر معنی

.  ماهه نداشت 11هاي غلظت کلسترول سرم خون شترمرغ
گزارش کردند  2004و همکاران در سال  Shimهمچنین 

ر خون همبستگی گلیسرید دکه میزان کلسترول کل و تري
توان بنابراین می.  ها در الشه داردمثبت باالیی با غلظت آن

ها در خون، انتظار داشت که با عدم تغییر این متابولیت
ها در الشه نیز افزایش نیابد که از دیدگاه غلظت آن

سالمتی سبب ارتقاء کیفیت گوشت براي مصرف کننده 
.   شودمی
در مورد قابلیت هضم مواد مغذي جیره، مکمل کردن     

داري بر قابلیت درصد، تأثیر معنی 4جیره با چربی تا سطح 
اما به نظر .  هضم انرژي و  پروتئین خام جیره نداشت

رسد که یکی از دالیل باالتر بودن قابلیت هضم می
ها در مقایسه پروتئین در تیمار بدون مکمل چربی، شترمرغ

هاي گوشتی دیگر، ن فراسنجه در مطالعات جوجهبا ای
ها نسبت به ي شترمرغتر بودن سطح پروتئین در جیرهپائین
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اگرچه ).  Simbaya et al. 1996(هاي گوشتی است جوجه
برخی از محققین کاهش در مقدار هضم ناشی از مکمل 

ي اثر چربی بر تسهیل عبور مواد خوراکی چربی را نتیجه
ضم به علت کاهش مدت زمان اثر و کاهش مقدار ه

اند هاي گوارشی بر مواد مغذي جیره بیان کردهآنزیم
)Meng et al. 2005( اما در تحقیق حاضر چنین اثري ،

مطالعات متعدد نشان داده است که افزایش .  مشاهده نشد
قابلیت هضم چربی خام مربوط به افزایش ظرفیت هضم 

جا که در مکمل آندر این مورد از .  هاستیا جذب چربی
درصد وزنی  85چربی مورد استفاده در این تحقیق حداقل 

چربی وجود دارد لذا کاهش در قابلیت هضم چربی خام 
باشد به دلیل افزایش مقدار چربی در جیره می 2در تیمار 

که احتماالً بیش از توانایی جذب چربی در دستگاه 
نشان  1993در سال  Angel.  باشدگوارش این پرنده می
-ي صفرا جهت ذخیرهها فاقد کیسهداد که اگرچه شترمرغ

ها با اختالل باشند، اما هضم چربی در آني صفرا می

ها در شود و به عبارت دیگر توانایی شترمرغمواجه نمی
.  ي صفرا نیستهاي داراي کیسهتر از گونههضم چربی کم

درصد  1/44همچنین بیان کرد که قابلیت هضم چربی از 
.  هفتگی رسید 10درصد در  7/85هفتگی به مقدار  3در 

براي قابلیت هضم  Angelاعداد گزارش شده توسط 
هاي این تحقیق منطبق بود هفتگی با یافته 10چربی در 

، مقدار چربی 1993در سال  Angelاگرچه در تحقیق 
درصد بود در حالی که در   3/7مورد استفاده در جیره 
تر بود اما نتایج یکسانی ی پایینتحقیق حاضر مقدار چرب

رسد که این قابلیت هضم البته به نظر می.  حاصل شد
ي متعادل بودن درصد چربی در چربی باال در نتیجه

دانیم به ها بوده است زیرا به طور منطقی میخوراك آن
ي مغذي در خوراك قابلیت موازات افزایش مقدار ماده

لذا، در .  یابدیهضم آن نیز به طور خطی افزایش نم
سطوح باالتر چربی خوراك ممکن است درصد قابلیت 

.تر باشدهضم از این مقدار کم

یاهگردن س یقاییآفر يهادر شترمرغ یرهج يهضم مواد مغذ یتقابل يرو 1یشیآزما یمارهايت یرتأث :7جدول 
%چربی خام  %ین خام پروتئ %انرژي خام  تیمارهاي آزمایشی

04/73a 84/78 56 /74 1تیمار 
73a/ 252تیمار  25/80 10/75

72 /70b 29/77 18/76 3یمارت
14/2 56/1 12/1 SEM

047/0 538/0 .071/0 P-value
مکملیلوگرمگرم در ک 40همراه با یرهشامل ج 3یمارو ت مکملیلوگرمگرم در ک 20همراه با یرهشامل ج 2یمارو ت مکملبدون  یرهشامل ج 1یمارت -1
05/0حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح  -2

صفات  منجر به بهبودمکمل چربی استفاده از 
چون وزن بدن، افزایش وزن بدن و وزن همعملکردي

ه ب ضریب تبدیل خوراك.پرنده گردیدپایان دوره در این 
.مکمل کردن جیره با مکمل چربی بهبود یافت يوسیله

قابلیت هضم ظاهري ضرایب ثیر منفی بر أمکمل چربی ت
بی خام پروتئین خام، چرانرژي خوراك، خشک،  يماده

استفاده چربی مکمل از بین دو سطح . نداشت هادر جیره

گرم در کیلوگرم  40و  20شده در این تحقیق که شامل 
به ماهه،  15هاي در شترمرغجیره بودند بر اساس نتایج 

 در مورد) گرم در کیلوگرم جیره 40(3سطح  رسدمی نظر
افزایش وزن پرنده، خصوص ه ها ببسیاري از فراسنجه

نتایج جیره انرژي دسترسی به و  ضریب تبدیل خوراك
.دنبال دارده بهتري ب
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تشکر و قدردانی
مین بودجه، أتسهیالت الزم و تفراهم آوردن به خاطر  دانشگاه ویژه معاونت پژوهشیه اراك باز مسئولین محترم دانشگاه 

ژوهشی دانشگاه اراك تهیه     شوراي پ 1/4/93مصوب  2822/93شماره  برون دانشگاهی این مقاله از طرح.شودقدردانی می
.گردیده است
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Effects of different levels of fat on performance and blood 
metabolites of farmed 15-m ostrich 

(Struthio camelus var. domesticus)
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Abstract
The effects of Persia Fat© supplementation were evaluated on performance, blood 

metabolite and nutrient digestibility in African domestic farmed ostrich at 15 months age. 
There were three treatments as follows; basal diet (1), basal diet plus fat (20 g/kg) (2) and 
basal diet plus fat (40 g/kg) (3). Eighteen ostrich were used in this experiment (6 birds per
treatment). Significant effects of fat was detected on feed intake, dry matter intake parameters 
(P<0.05). There was no negative effect of fat on digestibility of gross energy (GE). Fat 
supplementation in diet significantly increased the digestibility of Crude fat (EE) compared 
with treatment 1. Fat supplementation there was no significant effect on serum glucose and 
total cholesterol level. Different levels of fat also significantly increased serum cholesterol 
LDL and cholesterol VLDL concentrations compared with treatment 1. In General, the use of
fat especially at 40 g/kg in diet was effective to improve performance trait, feed intake, and
nutrient digestibility in the ostrich chicks.
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