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اهمیت تغذیه در پرورش طیور 
ــرغ  ــم م ــا تخ ــت و ی ــم از گوش ــداری اع ــت مرغ ــاز در صنع ــورد نی ــوراک م ــن خ تامی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی ده ــکیل م ــاری را تش ــای ج ــه ه ــد از کل هزین ــدودا 75 درص ح
ــه مــواد تشــکیل دهنــده خــوراک و ترکیــب مــواد مغــذی  دیــده مــی شــود کــه توجــه ب
ــه را  ــی از هزین ــهم بزرگ ــه س ــل اینک ــه دلی ــت ب ــت. درحقیق ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
خــوراک تشــکیل مــی دهــد در انتهــای دوره مرغــداری کمیــت و کیفیــت خــوراک مــورد 

ــت. ــد داش ــای دوره خواه ــان انته ــود و زی ــی در س ــش مهم ــتفاده نق اس
مواد مغذی مورد نیاز طیور

خــوراک طیــور بایســتی تامیــن کننــده نیــاز هــای غذایــی آنهــا باشــد. اقــام تشــکیل 
ــا را  ــن ه ــی و ویتامی ــواد معدن ــن، م ــرژی، پروتئی ــد ان ــتی بتوان ــوراک بایس ــده خ دهن
ــرای  ــی هــا ب ــده تامیــن نماینــد. معمــوال غــات و چرب ــرای ادامــه حیــات و رشــد پرن ب
تولیــد انــرژی و کنجالــه هــای مختلــف )باقیمانــده دانــه هــای روغنــی بعــد از اســتخراج 
روغــن( ماننــد کنجالــه ســویا و کنجالــه کلــزا بــرای تامیــن پروتئیــن مــورد مصــرف قــرار 
مــی گیرنــد. البتــه هــم غــات دارای پروتئیــن هســتند و هــم کنجالــه هــا دارای انــرژی 
هســتند ولیکــن نقــش عمــده غــات و چربــی هــا انــرژی زایــی و نقــش عمــده کنجالــه هــا 

تامیــن پروتئیــن مــورد نیــاز اســت.
مکمــل هایــی ماننــد  کربنــات کلســیم و مکمــل هــای معدنــی- ویتامینــه بــرای تامیــن 

مــواد معدنــی و ویتامیــن هــای مــورد نیــاز طیــور بــه جیــره اضافــه مــی شــوند.
بایســتی توجــه داشــت کــه در بیــن مــواد مغــذی گفتــه شــده یعنــی انــرژی، پروتئیــن 
، مــواد معدنــی و ویتامیــن هــا ســطح انــرژی جیــره از همــه مهمتــر اســت. زیــرا انــرژی 
ــا  ــه عبــارت دیگــر طیــور ت جیــره تعییــن کننــده میــزان مصــرف خــوراک مــی باشــد. ب
ــرژی بدنشــان تامیــن بشــود. بنابرایــن دیگــر مــواد  ــه ان ــه نیــاز ب ــد ک حــدی مــی خورن
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ــد  ــه فراین ــوند. ب ــه ش ــره اضاف ــا جی ــرژی ب ــا ان ــخص ب ــبت مش ــتی در نس ــذی بایس مغ
تنظیــم ســطوح مختلــف مــواد مغــذی جیــره نویســی گفتــه مــی شــود. 

هــر چنــد درجیــره غذایــی طیــور، روغــن هــای متنوعــی از قبیــل روغــن هــای ســویا، 
ذرت، آفتــاب گــردان، تخــم پنبــه، کلــزا و  ... را مــی تــوان اســتفاده کــرد . امــا بایســتی 
توجــه داشــت کــه اســتفاده از ضایعــات کشــاورزی و  صنایــع غذایــی  در تغذیــه طیــور 
ارجــح اســت. زیــرا اوال در رقابــت بــا تغذیــه انســانی نیســت و ثانیــا هزینــه تمــام شــده 

را کاهــش مــی دهــد.
 

چربی ها
چربی هــا و روغن هــا در رژیــم غذایــی طیــور، ضمــن تأمیــن انــرژى خــوراک، در 
بهبــود ترکیــب اجــزاى الشــه مــرغ، نقــش مؤثــری دارنــد )پیشــنهاد مــی شــود کــه ایــن 
ــذب  ــم و ج ــر هض ــط تیت ــه در اواس ــی ک ــار مطالب ــود و در کن ــذف ش ــا ح ــه از اینج جمل
ــه شــود زیــرا در ادامــه مطلــب چیــزی در  چربــی هــا در ایــن خصــوص بیــان شــده ارائ
ایــن مــورد بیــان نفرمــوده ایــد و مطلــب همیــن جــا رهــا شــده اســت(. مصــرف روغــن 
ــرژی موجــود در غــذای آنهــا می گــردد،  ــاال رفتــن ان ــم خــوراک طیــور، ســبب ب در رژی
ــوراک  ــل خ ــب تبدی ــود ضری ــد و بهب ــریع رش ــب تس ــرژی موج ــی پران ــای غذای رژیم ه
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ــود. ــد ب ــدار خواه ــرای مرغ ــودآوری ب ــش س ــه آن، افزای ــردد و نتیج می گ
اســتفاده از چربی هــای بازیافتــی در صنایــع غذایــی بــه طــور قابــل ماحظــه ای 
ارزان تــر از روغن هــای گیاهــی نظیــر روغــن دانــه ســویا تمــام می شــود کــه بــه وفــور در 
رژیــم غذایــی طیــور اســتفاده می شــود و همیــن امــر موجــب ترویــج اســتفاده بیشــتر 

ــردد. ــا می گ ــی آنه ــم غذای ــن در رژی روغ
از صنایــع  بازیافتــی  از فرآورده هــای  اســتفاده  صنعــت مرغــداری در جهــان در 
غذایــی در جیــره طیــور ســابقه ای طوالنــی دارد. ایــن صنایــع منابــع چربــی متعــددی 
ــی خالــص 9/3  ــرار می دهنــد. معمــوال هــر گــرم چرب را در دســترس و اختیــار طیــور ق
کیلوکالــری انــرژی تولیــد می کنــد و در مقایســه بــا ســایر مــواد انــرژی زا چربی هایقابــل 
هضــم 2/35 برابــر بیشــتر از کربوهیدرات هــا و پروتئین هــای قابــل هضــم انــرژی تولیــد 
می کنــد ایــن گونــه مــواد قابلیــت هضــم را بــاال بــرده و اشــتهای حیــوان را زیــاد می کنــد.
برخــی از مزایــای افــزودن روغــن بــه فرمــول دان  طیــور را می تــوان چنیــن برشــمرد: 
ــن   ــوراک، تامی ــرف خ ــش مص ــوراک، کاه ــی خ ــر و کارای ــد،افزایش تاثی ــش رش افزای
ــوش  ــش خ ــوراک، افزای ــود خ ــار آل ــت غب ــش ماهی ــروری، کاه ــرب ض ــیدهای چ اس
ــذب  ــش ج ــوراک و افزای ــذی خ ــواد مغ ــذب م ــت ج ــش قابلی ــره ، افزای ــی جی خوراک

ویتامین هــای محلــول در چربــی.
همانطوریکــه گفتــه شــد چربیهــا در میــان دیگــر مــواد مغــذی بیشــترین انــرژی را دارا 
مــی باشــند و اضافــه کــردن آنهــا بــه خــوراک مــرغ عــاوه بــر تامیــن انــرژی الزم باعــث 
افزایــش طــول مــدت عبــور مــواد خوراکــی میگــردد . طوالنــی شــدن مــدت عبــور مــواد 

خوراکــی در دســتگاه گــوارش  موجــب هضــم بهتــر  کل جیــره خوراکــی مــی شــود.
چربــی هــا و روغــن هــا دو واژه هــم ردیــف مــی باشــند بــا ایــن تفــاوت کــه در حــرارت 
معمولــی چربــی هــا بــه شــکل جامــد و روغــن هــا بــه شــکل مایــع هســتند. چربــی هــا و 
روغــن هــا از لحــاظ بیــو شــیمیایی اســتر اســیدهای چــرب و گلیســرول مــی باشــند کــه 
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بنــام تــری گلیســرید معروفنــد )شــکل 1( و در آب غیــر قابــل حــل مــی باشــند ولــی  در 
حــال هــای آلــی ماننــد اتــر و کلروفــرم حــل مــی شــوند. خــواص فیزیکــی و شــیمیایی 

آنهــا بــه نــوع اســیدهای چــرب، درجــه اشــباع و طــول زنجیــره آنهــا بســتگی دارد.

شکل 1 : ساختمان شیمیایی تری گلیسرید متشکل از گلیسرول و سه اسید چرب

ــی  ــود نم ــدن خ ــاز ب ــورد نی ــرب م ــیدهای چ ــی اس ــاختن برخ ــه س ــادر ب ــدگان ق پرن
باشــند و ایــن گونــه اســیدهای چــرب ضــروری بایســتی از طریــق غــذا بــه بــدن برســند و 
همچنیــن هــر چــه محتــوی اســیدهای چــرب غیــر اشــباع در یــک روغــن بیشــتر باشــد 

ذخیــره مــازاد روغــن در بافــت  آدیپــوز کمتــر اســت.
انواع چربی ها و روغن ها 

چربــی هــا بــه چهــار دســته تقســیم بنــدی مــی شــوند. 1- چربــی هــای  ســاده)تری 
گلیســریدها، اســتروئیدها و واکــس هــا( 2- چربــی هــای مرکــب )مانندلیپوپروتئیــن هــا 

و گلیکوپروتئیــن هــا(  ،3- چربــی هــای مشــتق شــده  4- ترپنوئیدهــا 
چربــی هــای مــورد اســتفاده در تغذیــه انســان و دام عمدتــا مخلوطــی ار تــری 
ــر  ــوان ب ــی ت ــرب را م ــای چ ــید ه ــند اس ــی باش ــرب آزاد م ــای چ ــید ه ــریدها و اس گلس
اســاس تعــداد باندهــای دوگانــه و طــول زنجیــره کربنــی تقســیم بنــدی کــرد بنابــر ایــن 
ــه تبــع آن تــری گلیســریدها را در طبیعــت مــی  ــادی از اســیدهای چــرب و ب طیــف زی
تــوان یافــت کــه از لحــاظ تغذیــه ای دارای انــرژی هــای متفاوتــی هســتند. هــر کــدام 
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ــی  ــی هــای حیوان ــی بدســت مــی آینــد. چرب ــع گیاهــی و حیوان ــی از مناب ــواع چرب از ان
عمومــا اشــباع بــوده و جامــد هســتند در مقابــل روغــن هــای گیاهــی غیــر اشــباع و مایــع 
ــتند.  ــی هس ــای حیوان ــی ه ــته چرب ــور از دس ــی طی ــه گاوو چرب ــه، پی ــند. دنب ــی باش م
روغــن هــای گیاهــی از دانــه هــای روغنــی ماننــد ســویا، کلــزا، آفتــاب گــردان، کتــان و 
نخــل اســتخراج شــده و هــر کــدام خــواص مخصــوص بــه خــود را دارا مــی باشــند. انرژی 
ــدارد  ــی داری ن ــاوت معن ــور تف ــی طی ــل و چرب ــن نخ ــویا، روغ ــن س ــمی روغ متابولیس
ــنهاد  ــند )پیش ــی باش ــر م ــه باالت ــمی پی ــرژی متابولیس ــی داری از ان ــور معن ــه ط ــی ب ول
مــی شــود کــه ایــن جملــه بعــد از جــدول ارائــه شــود(. در جــدول 1 انــرژی متابولیســمی 

ــی هــا نشــان داده شــده اســت . تعــدادی از چرب
جدول : 1 انرژی متابولیسمی ظاهری )مگا ژول بر یلو گرم ماده خشک(  انواع چربی برای طیور در سنین مختلف

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول 1 مــی تــوان پــی بــرد کــه بــا افزایــش ســن، میــزان هضــم 
پذیــری چربــی هــا بهتر مــی شــود. اصــوال در 3روز اول و یــا هفتــه اول  پــرورش جوجه های 
ــی  ــوان آمادگ ــیار ج ــه بس ــه جوج ــدن جوج ــرا ب ــی دارد زی ــی کم ــره چرب ــتی، جی گوش
هضــم و جــذب چربــی هــا را نــدارد ولــی بــه مــرور خصوصیــات دســتگاه گــوارش تغییــر 
کــرده و مــی تــوان تــا حــدود 3 تــا 5 درصــد بــه جیــره چربــی اضافــه نمــود. نکتــه دیگــر 
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اینکــه برخــی چربــی هــا ماننــد پیــه بســیار کــم انــرژی هســتند بــه ایــن معنــا کــه هضــم 
پذیــری آنهــا پاییــن اســت. چربــی هــای حیوانــی کــه عمومــا اشــباع هســتند ماننــد پیــه 
ــی  ــباع باالی ــه اش ــه درج ــل ک ــن نارگی ــد روغ ــی مانن ــای گیاه ــی ه ــی چرب ــا برخ گاو و ی
ــرژی زایــی  ــه ســختی هضــم و جــذب مــی شــوند و بنابرایــن ان ــدن طیــور ب ــد در ب دارن

پاییــن تــری دارنــد.
هضم و جذب چربیها 

مهمتریــن عاملــی کــه بــر میــزان انــرژی زایــی و متابولیســم چربــی هــا اثــر مــی گــذارد 
میــزان هضــم پذیــری آنهاســت و میــزان قابلیــت هضــم چربی هــا به نوبــه خود بــه عواملی 
همچــون طــول زنجیــره اســید چــرب، باندهــای دو گانــه و غیــر اشــباع، محــل جایگزینــی 
اســید چــرب روی ســاختمان گلیســرول، میــزان اســیدهای چــرب آزاد، ترکیــب جیــره، 
ــل  ــن عوام ــان ای ــتگی دارد. در می ــا بس ــرغ ه ــن م ــس و س ــرید، جن ــری گلیس ــزان ت می
ماهیــت چربــی و ســن جوجــه هــا بیشــترین اثــر را بــر هضــم چربــی هــا دارد. نشــان داده 
ــرای هضــم و جــذب  ــرورش توانایــی کمــی ب شــده اســت کــه جوجــه هــا در هفتــه اول پ
چربیهــا دارنــد )تکــراری اســت در صفحــه قبــل( و در ســنین باالتــر توانایــی فیزیولوژیکی 
بــدن پرنــده بــرای هضــم و جــذب چربــی هــا افزایــش مــی یابــد. همچنیــن نشــان داده 
شــده اســت کــه در پــرورش جوجــه گوشــتی هفتــه اول پــرورش کمتریــن میــزان هضــم 
چربــی هــا را دارد )تکــراری اســت در صفحــه قبــل و دوخــط قبــل( و از هفتــه دوم بــه بعــد 

بهتــر مــی شــود و تــا آخــر دوره )ســن 6 هفتگــی( تغییــری نمــی کنــد .
چربــی هــا و روغــن هــا بــه صــورت دســت نخــورده بــه دئودنــوم در روده کوچــک مــی رســند 
و در آنجــا تحــت تاثیــر صفــرا و آنزیــم لیپــاز هیدرولیــز شــده و اســید هــای چــرب متصــل 
بــه تــری گلیســرید جدا شــده و دی گلیســرید و مونو گلیســرید  را به وجود مــی آورنــد. در این 
حــال بــا تجمــع مونوگلیســریدها، دی گلیســریدها و اســیدهای چرب آزاد ســاختارهایی 
بنــام »میســل« بــه وجــود مــی آیــد کــه در فرآینــد متابولیســم و هضــم چربــی ها بســیار با 
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اهمیــت اســت. اســیدهای چــرب اشــباع توانایــی کمتــری بــرای تشــکیل میســل دارند و 
در مقابــل اســید هــای چــرب غیــر اشــباع بــرای میســل ســازی ارزشــمند مــی باشــند که 
ایــن موضــوع بــه قطبــی بــودن اســید هــای چــرب اشــباع و غیــر اشــباع بســتگی دارد. 
ــی(   ــی هــای حیوان ــرای هضــم و جــذب اســید هــای چــرب اشــباع )چرب در عمــل ب
مــی تــوان آنهــا را بــا اســید هــای چــرب غیــر اشــباع ) روغــن هــای گیاهــی ( مخلــوط نمود. 
در ســلول هــای روده ای بعــد از جــذب میســل، اســید هــای چــرب آزاد و مونوگلیســرید هــا 
مجــددا ترکیــب شــده و بــه همــراه کلســترول، فســفو لیپیدهــا و پروتئیــن هــا باعــث تولیــد 
ــه  ــف ب ــی و لن ــای خون ــق رگ- ه ــده و از طری ــا ش ــن ه ــا و لیپوپروتئی ــیلومیکرون ه ش

بافــت هــای بــدن از جملــه کبــد مــی رســند.
ــوراک، در  ــرژى خ ــن ان ــن تأمی ــور، ضم ــذایى طی ــم غ ــا در رژی ــا و روغن ه چربی ه
ــی  ــت و چرب ــات گوش ــد ثب ــری دارن ــش مؤث ــز نق ــرغ نی ــه م ــزاى الش ــب اج ــود ترکی بهب
ــه  ــوری ک ــه ط ــده دارد ب ــورده ش ــی خ ــا چرب ــتقیمی ب ــدی و مس ــه ج ــور رابط ــدن طی ب
چربــی هــای بــا درجــه اشــباع پاییــن باعــث تجمــع چربــی نــرم و ثبــات کمتــر گوشــت 
تولیــدی مــی شــوند در همیــن حــال چربــی های اشــباع ماننــد پیــه از هضم و جــذب کمتری 
برخــوردار هســتند و رشــد کمتــری را در طیــور بــه وجــود مــی آورنــد مصــرف روغــن- 
هــای مایــع و اشــباع نشــده در تغذیــه مــرغ باعــث بــه وجــود آمــدن الشــه هــای روغنــی 
مــی گــردد کــه در زمــان کشــتار مشــکل ســاز اســت و بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود . از 
طــرف دیگــر بــرای بــاال بــردن میــزان قابلیــت هضــم چربــی هــای اشــباع حیوانــی ماننــد 
ــه در  ــود ک ــتفاده نم ــی اس ــی و گیاه ــای حیوان ــی ه ــوط چرب ــوان از مخل ــی ت ــه گاو م پی
ایــن حــال تاثیــر هــم کوشــی ) synergism ( ایــن دو نــوع چربــی باعــث افزایــش انــرزی 

متابولیســمی چربــی هــای حیوانــی مــی گــردد.
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دانه سویا و روغن حاصل از آن

اسید های چرب ضروری  در تغذیه مرغ 
ــتند و  ــی هس ــم باالی ــرژی متراک ــا دارای ان ــی ه ــد چرب ــاره ش ــه اش ــوری ک ــان ط هم
ــتفاده  ــای اس ــر مزای ــند. از دیگ ــی باش ــاز م ــورد نی ــاال م ــرژی ب ــا ان ــره ب ــه جی ــرای تهی ب
از چربــی هــا تامیــن اســید هــای چــرب ضــروری مــورد نیــاز بــدن مــرغ مــی باشــد. از 
ــاخته  ــرغ س ــدن م ــک در ب ــک و لینولنی ــرب لینولئی ــای چ ــید ه ــی اس ــاظ متابولیک لح
ــار  ــع سرش ــی مناب ــای گیاه ــن ه ــوند. روغ ــی ش ــوب م ــروری محس ــوند و ض ــی ش نم
ــا ورود ایــن مــواد در جیــره مــر غ نگرانــی از  اســیدهای چــرب ضــروری مــی باشــند و ب

ــر طــرف مــی شــود. کمبــود آنهــا ب
ــد و  ــد رش ــی در رون ــث اختاالت ــروری باع ــرب ض ــیدهای چ ــدام از اس ــر ک ــود ه کمب
حیــات مــرغ مــی گــردد. اســید لینولنیــک در فراینــد سیســتم عصبــی و رتینــا در 
ــی  ــش مهم ــلولی نق ــاهای س ــک در غش ــید لینولئی ــت داردو اس ــم دخال ــبکیه چش ش
ــرد  ــذارد. کارک ــی گ ــر م ــلولی اث ــواره س ــطح دی ــای س ــده ه ــر گیرن ــد و ب ــی کن ــا م را ایف



13
 بررسی استفاده از چربی های پسماند کارخانه روغن کشی ) اسید چرب( در تغذیه جوجه ها ی گوشتی

اســتاندارد دیــواره هــای بیولوژیــک در ســامت و رشــد مــرغ بســیار بــا اهمیــت اســت. 
)ایــن جملــه حــذف شــود چــون اســید آراشــیدونیک در طیــور ضــروری نیســت(. رشــد 
جنیــن مــرغ بــه وجــود اســیدهای چــرب ضــروری وابســته اســت و بــه طــور کلــی مــی 
تــوان گفــت کمبــود اســیدهای چــرب ضــروری باعــث کنــدی رشــد، مصــرف بــاالی آب، 
ــه بیمــاری، بزرگــی کبــد و تجمــع چربــی در آن و تغییــر اســیدهای  کاهــش مقاومــت ب

چــرب بافتــی بــدن مــرغ مــی گــردد. 
ضایعات کارخانه روغن کشی

کارخانجــات روغــن کشــی در طــی فراینــد تصفیــه روغــن محصولــی تولیــد مــی کننــد 
 )acid oil( »کــه جــزو ضایعــات مــی باشــد و بــه نــام »اســیدچرب« و یــا »روغــن اســیدی
معــروف اســت. اســید چــرب بــرای تغذیه انســان مناســب نیســت و بیشــتر بــرای صنعت 
ــون ســازی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن محصــول ترکیبــی از اســیدهای  صاب
چــرب غیــر اشــباع آزاد )polyunsaturated fatty aids( صابونهــا، آب، اســتروئیدها 
و رنگدانــه گزانتوفیــل اســت. از ایــن محصــول بــه عنــوان منبــع انــرژی و اســید 
ــدارد. میــزان  ــرای مــرغ ن ــوان اســتفاده نمــود و ضــرری ب هــای چــرب ضــروری مــی ت
اســیدهای چــرب آزاد در اســید چــرب ضایعاتــی بســیار باالســت )بیــش از 50 درصــد(. 
میــزان اســید هــای چــرب آزاد بــه صــورت منفــی بــر هضــم پذیــری چربــی یــا روغــن اثــر 

مــی گــذارد. در حقیقــت نســبت اســیدهای چــرب آزاد و تــری گلیســرید ها در هضــم چربی 

بســیار مهــم اســت زیــرا تشــکیل میســل و نهایتــا جــذب چربی بــه مونوگلیســرید حاصــل از 

تــری گلیســریدها وا بســته اســت. نشــان داده شــده اســت کــه تشــکیل میســل زمانــی کــه 

اســید هــای چــرب آزاد فــراوان باشــند، ضعیــف تــر اســت کــه در نتیجــه موجــب جــذب 
کمتــر روغــن هــای حــاوی اســیدهای چــرب آزاد مــی گــردد. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه 
گیــری کــرد کــه میــزان انــرژی متابولیســمی »اســید چــرب« ضایعاتــی از دیگــر روغــن ها 
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ماننــد روغــن ســویا کمتــر مــی باشــد کــه دلیــل آن هــم وجــود اســیدهای چــرب فــراوان 
مــی باشــد. چنانچــه دانــه هــای روغنــی بــه صــورت دســت نخــورده و روغن کشــی نشــده 
در جیــره مــرغ اســتفاده شــوند باعــث افزایــش چربــی و انــرژی جیــره مــی گردنــد و لــی 
بایســتی توجــه داشــت کــه دانــه هــای روغنــی فــراوری نشــده حــاوی مــواد ضد تغذیــه ای 
هســتند کــه اثــرات منفــی بــر رشــد وســامت مــرغ خواهــد داشــت. از مهمتریــن ایــن 
مــواد ضــد تغذیــه ای مــاده »ضــد آنتــی تریپســین« اســت کــه در اثــر حــرارت در حیــن 
ــادی خنثــی مــی گــردد.  ــا حــد زی ــه هــای روغنــی ت ــه دان روغــن کشــی و تولیــد کنجال

مهمتریــن دانــه روغنــی در ســطح جهــان دانــه ســویا اســت 
 

اسید چرب- ضایعات کارخانه روغن کشی

ــک،  ــرب لینولئی ــیدهای چ ــاوی اس ــوده و ح ــی ارزان ب ــی محصول ــرب ضایعات ــید چ اس
 )alkali-neutralization( پالمیتیــک و اســتئاریک می باشــد که در مرحلــه قلیایــی ســازی
ــول داغ  ــتفاده از محل ــا اس ــی ب ــرب ضایعات ــید چ ــد. اس ــی آی ــت م ــام بدس ــن خ روغ
ــت  ــروف اس ــده مع ــیدی ش ــول اس ــه محص ــه ب ــردد ک ــی گ ــدار م ــولفوریک پای ــید س اس
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)Acidulated soapstock(. نشــان داده شــده اســت کــه عملکــرد جوجــه هــای گوشــتی 
تغذیــه شــده بــا روغــن گیاهــی ســویا بهتــر از گــروه هــای تغذیــه شــده بــا پیــه و یــا اســید 
چــرب )ضایعــات روغــن کشــی( بــوده اســت. در مقابــل برخــی عقیــده دارنــد هیــچ گونــه 
تفاوتــی در عملکــرد جوجــه هــای تغذیــه شــده بــا روغــن ســویا و یــا اســید چــرب وجــود 

نــدارد. 
بهینه سازی ضایعات کارخانه روغن کشی

بــرای بهینــه ســازی محصــول اســید چربــی بــه عنــوان پســماند صنعــت روغــن کشــی 
بهتــر اســت نســبتی از روغــن ســویا بــه ایــن محصــول اضافــه شــود تــا ســطح اســید هــای 
چــرب آزاد آن بهینــه گــردد.  بــرای مصــرف بهینــه چربــی در جیــره طیــور مــوارد زیــر 

پیشــنهاد مــی گــردد: 
1( بهتریــن ســطح روغــن در جیــره هــای طیــور 3 درصــد مــی باشــد و ســطوح باالتــر 

چنانچــه ســطح کل انــرژی جیــره را پاییــن  نــگاه داریــم توصیــه نمــی شــود.
2( روغــن ســویا و اســید چــرب هــر دو نســبت بــه جیــره هــای بــدون روغــن )شــاهد( 

باعــث بهبــود ضریــب تبدیــل دان و افزایــش رشــد روزانــه مــی گردنــد.
ــم  ــتفاده کنی ــره اس ــن را در جی ــد روغ ــر از 3 درص ــطح باالت ــم س ــه بخواهی 3( چنانچ

ــود. ــی ش ــنهاد م ــویا پیش ــن س ــد روغ ــرب و 25 درص ــید چ ــد اس ــوط 75 درص مخل
4( تاثیــر مصــرف انــواع چربــی بــر مصــرف خــوراک در ســن 2 تــا 4 هفتگــی ارجحیــت 

بیشــتری دارد.
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