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 "مقاله پژوهشی"
 

با سبوس  مخلوط شدهکشتارگاهی طیور  ضایعاتکنجاله سویا با  جایگزینیبررسی تأثیر 
 های پرواری  ای و خون بره های شکمبهفراسنجه بر عملکرد، برنج و اوره

 
 4و سید محمد مهدی سیدالموسوی 3، عبدالحکیم توغدری2، تقی قورچی1جعفر شیرازی

 

 ارشد گروه تغذيه دام و طیور دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگانسیآموخته كارشنادانش -1
 (ghoorchit@yahoo.comول: و)نويسنده مس ،استاد گروه تغذيه دام و طیور دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان -2

 استاديار گروه تغذيه دام و طیور دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان -8
 آموخته دكتری گروه تغذيه دام و طیور دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانش -0

  84/7/1041 تاريخ پذيرش:           14/2/1041تاريخ دريافت: 
 117تا    114 صفحه:

 

 مبسوط یدهچک

ت باعث كاهش سرعت رشد، افزايش هزينه های تغذيه و های پرواری مهم است. عدم تعادل پروتئین ممکن اسكیفیت پروتئین برای بره :و هدف مقدمه
شود، ژن و فیبر باال تولید می                                                                                                                             انتشار گازها به ويژه متان شود. در نشخواركنندگان كم تولید، نیاز پروتئین را می توان عمدتا  با پروتئین میکروبی كه از منابع نیترو

ها برای حداكثر سرعت رشد به طور كامل توسط های پرواری، نیازهای پروتئینی باالی آنبره از سوی ديگر، در نشخواركنندگان پرتولید، مانند تامین كرد.
 است.  پروتئین میکروبی تولید شده در شکمبه برآورده نمی شود. با توجه به اين موضوع، تامین منابع پروتئینی برای عبور از تجزيه شکمبه ضروری

ضايعات كشتارگاهی طیور غنی نجاله سويا با كدر اين مطالعه اثر جايگزينی شود. منشا حیوانی يا گیاهی ديده می طور سنتی، منابع پروتئین رژيم غذايی بابه
 قرار گرفت. بررسیهای پرواری مورد و خونی برهای  شکمبههای بر عملکرد، فراسنجهشده با سبوس برنج و اوره 

استفاده شد. در ابتدای آزمايش  ماهگی( 1تا 0كیلوگرم و سن  82±7/2راس با میانگین وزن  11) های نر نژاد كردی در اين آزمايش، از بره ها: مواد و روش
درصد سبوس  0/07درصد ضايعات كشتارگاهی طیور، 04آزمايشی كه شامل خوراک  ها انجام شد. عملیات واكسیناسیون و خوراندن داروهای ضد انگل به بره

آزمايش در قالب . قرار گرفتاستفاده مورد های پرواری  شد و در تغذيه برهكنجاله سويا درصد جايگزين  144و  11، 88درصد اوره بود، در سطوح  0/2برنج و 
 مخلوط خوراکدرصد  144 -0 مخلوط و خوراکدرصد  11 -8مخلوط،  خوراکدرصد  88 -2جیره شاهد،  -1طرح كامال تصادفی با چهار تیمار شامل 

روز  30مدت بهها بره .انجام شددوره پرواربندی روز قبل از شروع  10مدت به آزمايشیجیره به  ها برهدهی   عادت .انجام گرفت ،جايگزين كنجاله سويا
 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.  SAS برنامه آماری GLMآزمايش با رويه  نتايج حاصل از. آزمايشی را مصرف كردندحاوی خوراک های  جیره

بیشترين افزايش غلظت گلوكز تحت تاثیر تیمارهای آزمايشی قرار نگرفت. خوراک خشک، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل  میزان مصرف ماده ها: یافته
مقدار نیتروژن آمونیاكی مايع شکمبه با افزايش سطح  (.p<0.05) بود آزمايشیكننده جیره حاوی باالترين سطح خوراک   های دريافت خون مربوط به بره

بیشترين مقدار  .(p<0.05) ی آزمايشی داشتبین تیمارهاداری معنیتفاوت شکمبه فرار اسیدهای چرب  مقدار .(p<0.05) كاهش يافت آزمايشی خوراک
بیشترين مقدار قابلیت هضم الیاف نامحلول در  آزمايشیخوراک درصد  144جیره حاوی  (.p<0.05) مربوط به گروه شاهد بودپروتئین خام و هضم  قابلیت
 .داشترا  خنثی شوينده

 0/07 درصد ضايعات كشتارگاهی طیور، 04آزمايشی حاوی  خوراک سويا باكنجاله كامل جايگزينی كه  نشان داديج اين مطالعه انت بطور كلی، گیری: نتیجه
  .باشدپذير میامکان پرواردر جیره بدون هیچ اثر منفی بر عملکرد  درصد اوره 0/2درصد سبوس برنج و 

 

 ای شکمبههای ، فراسنجهخونی های  فراسنجهعملکرد، ، آزمايشی خوراکپرواری، بره لیدی:ک هایواژه
 

 مقدمه
ای  های اخیر مطالعات گستردهدر كشورهای مختلف در سال   

های پروتئینی انجام شده  روی استفاده از منابع مختلف مکمل
است. در بسیاری از اين آزمايشات سعی شده است يک مکمل 

حیوانی جايگزين مکمل پروتئین گیاهی شود. تئوری  پروتئین
های با انجام چنین كار علمی بر اين اصل استوار است كه بره

رشد سريع، قادر نیستند تنها از طريق پروتئین ساخته شده در 
شکمبه )پروتئین میکروبی( نیازشان را تامین نمايند و در 

قابل تجزيه نتیجه احتیاج به میزان قابل توجهی پروتئین غیر 
ضايعات  .(14) خوراک در شکمبه يا پروتئین عبوری دارند

بقايای غیرقابل ز فرآوری ا است كهمحصولی  ،یورطكشتارگاه 
، سر وپا و ضايعات داخلی بدنمصرف كشتارگاه طیور شامل 

ضايعات آيد.  ناپذيری پر به دست میاجتناب احتماال مقدار 
های مختلف الشه  تطیور بدلیل استفاده از قسم كشتارگاهی

به  نیز مثل پودر گوشت از نظر تركیب موادمغذی متغیر است،
همین دلیل تركیب پودر بقايای كشتارگاهی طیور هر بار كه 

 (.7) شود ممکن است با دفعات ديگر فرق داشته باشد تولید می
 از هايی بخش طیور، گوشت نمودن آماده و كشتار طی
 ريخته دور معموال  انسان هدر تغذي مصرف غیرقابل های اندام

به صورت  و آوری جمع صحیح صورت به مواد اين اگر . شود می
تواند به عنوان يک ماده غذايی مناسب  می پودرفرآوری گردند،

 مورد استفاده قرار گیرد. پودر نشخواركنندگان و طیور تغذيه در
 و خشک فشار، تحت حاصل پختن طیور كشتارگاهی بقايای
 طیور، هایالشه مصرف قابل غیر هایتكردن قسم پودر

 (.21) باشد میپر  مقداری و پا سر، امعا و احشا، شامل
جايگزينی كنجاله سويا با پودر ضايعات كشتارگاهی طیور در 

طور جیره غذايی گوسفندان، سبب شد كه وزن روزانه به
داری بهبود يابد. اين محققین بیان داشتند كه پروتئین  معنی

ز پودر ضايعات كشتارگاهی طیور نسبت به كنجاله فراهم شده ا
(. 17سويا با كارايی بیشتری مورد استفاده قرار گرفت )

درصد  0/2محققین ديگر مشاهده نمودند كه استفاده از 
جايگزينی ضايعات كشتارگاهی طیور با كنجاله سويا سبب 

پودر بقايای  (.13بهبود صفات پروار در بره پرواری شد )
 10تا  12درصد پروتئین و  14تا  00طیور حاوی كشتارگاهی 

تا  2درصد كلسیم و  0تا  8چنین دارای همدرصد چربی و 
در گوساله تغذيه شده با جیره سیالژ باشد.  درصد فسفر می 0/2

یور اختالف طذرت و تخم پنبه و محتوی ضايعات كشتارگاهی 
 (.11) ن نهايی مشاهده نشدزداری در و معنی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.38.110
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.38.12.4
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1302-fa.html


 111.......... ............................................................................................................................. 1041/ زمستان 83/ شماره پژوهشهای تولیدات دامی سال سیزدهم

 11-10ذی با پروتئین خام از مواد مغ سبوس برنج غنی 
باشد، ارزش غذايی پروتئین آن به دلیل لیزين باال  درصد می

كربوهیدرات سبوس  ،درصد روغن 28تا 10است. سبوس برنج 
 9-3/12) صد(، سلولزدر 0/11تا  3/7) سلولز همیبرنج شامل 

درصد(  1) و بتاگلوكان درصد( 10تا  0) درصد(، نشاسته
ش غذايی سبوس برنج با فساد هیدرولیتیک باشد. ارز می

كند و در استفاده از اجزای مغذی آن به علت  كاهش پیدا می
 . (18) آيد قابلیت زياد در فساد ، محدوديت به وجود می

جهت تعادل صحیح بین پروتئین غیرقابل تجزيه و پروتئین    
پذير در شکمبه، وارد نمودن يک منبع مطلوب پروتئین تجزيه
دف از اين هی در جیره غذايی ضروری به نظر می رسد. حیوان

بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پروتئین مخلوط تحقیق 
هضم موادمغذی، ، عملکرد رشد، قابلیتذیبر مصرف موادمغ

های پرواری  های خونی بره های شکمبه و فراسنجه فراسنجه
 نژاد كردی انجام گرفت. 

 

 هامواد و روش
 استان گلستانپرورش گوسفند در مزرعه ر اين آزمايش د   

آزمايشات تركیبات شیمیايی در انجام شد. شهرستان رامیان 
آزمايشگاه دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم كشاورزی و 

در دانشگاه زنجان فرار منابع طبیعی گرگان و اسیدهای چرب 
پروتئین مخلوط از تركیب ضايعات كشتارگاهی  .گرفتانجام 
درصد  0/2درصد و اوره  0/07رصد ، سبوس شالی د 04طیور 

و خاكسترخام خام پروتئین خشک،مادهگیری اندازهبدست آمد. 
 (81شوينده خنثی ) و الیاف نامحلول در AOAO(1) ه روش ب

راس  11های نر نژاد كردی )در اين آزمايش ،از بره .شدانجام 
 ماهگی( 1 تا 0كیلوگرم و سن  82±7/2با میانگین وزنی 

افزار سیستم احتیاجات غذايی با استفاده از نرم استفاده شد.
ها با جیره تنظیم شد. (21تغذيه نشخواركنندگان كوچک )

جايگزين با  خوراک آزمايشی درصد ،144، و 11، 88سطوح
 )جدول آزمايشی تهیه گرديد های، به عنوان تیماركنجاله سويا

ان تکرار عنوراس بره به 0كه به هر يک از تیمارها  (2
 ،یوانات مورد آزمايش در محلی مسقف. حشد اختصاص داده

متر  سانتی 244×104چوبی با ابعاد در داخل جايگاه انفرادی 
ها نگهداری شدند. در ابتدای آزمايش و قبل از انتقال بره

ها كامال  تمیز و بعد های انفرادی و تجهیزات آن،تمامی جايگاه
د. كلیه موارد بهداشتی از سمپاشی با آهک ضدعفونی شدن

های آنتروتوكسمی و تب ها علیه بیماریمتداول انجام و دام
های  به منظور برطرف كردن آلودگیبرفکی واكسینه شدند. 

های مذكور داروهای ضد انگل داخلی )آلبندازول(  انگلی به بره
 .خورانده شد

 11پس از  صورت ناشتا،كشی دام ها هر دو هفته يکبار بهوزن
ساعت گرسنگی با استفاده از باسکول مخصوص توزين 

 ماده خشکضريب تبديل خوراک از تقسیم شد. گوسفند انجام 
مصرف شده دام در كل دوره به افزايش وزن كل دوره 

ت هضم موادمغذی از گیری قابلیجهت اندازه .محاسبه گرديد
خاكستر نامحلول در اسید با استفاده از روش اسید روش 

شد و در نهايت با استفاده از  استفادهكلريدريک دو نرمال 
های مربوط به آزمايشات هضمی، قابلیت هضم ماده  فرمول

خشک، پروتئین و فیبر نامحلول در شوينده خنثی جیره مطابق 
 دست آمد. ( به84) ون كوئلن و يانگ با روش

 های خونی  تعیین فراسنجه
های خون شامل گلوكز، در اين بخش فراسنجه   

گیری شد.  ( اندازهBUNای سرم ) گلیسريد، نیتروژن اوره تری
ساعت  2آزمايش  30ز وريد وداج در روز برای اين منظور ا

ها  گیری صورت گرفت. نمونه دهی صبح، خون قبل از خوراک
ساعت روی يخ قرار گرفته سپس با استفاده از  2به مدت 

دقیقه( سرم  14به مدت  8444دستگاه سانتريفیوژ )با دور 
درجه  -24خون جدا شده و تا زمان اندازه گیری در دمای 

ها از  (. در زمان معین، نمونه22ری شد )گراد نگهدا سانتی
حالت انجماد خارج و با استفاده از كیت بیوشیمیايی فراسامد و 

(، Ependorph-EPOS-5060شماره دستگاه اتوآنااليزر )به
 گیری شدند.  های خون ذكر شده اندازهغلظت فراسنجه

 تجزیه و تحلیل آماری 
امه برن GLMنتايج حاصل ازاين پژوهش با رويه   

( مورد تجزيه و تحلیل قرار 2442) 44/9نسخه   SASآماری
برای مقايسه میانگین صفات از آزمون دانکن و سطح گرفت. 
درصد استفاده گرديد. مدل آماری طرح كامال   0داری  معنی

 تصادفی به صورت زير است:

 
یدالموسویس یمحمد مهد یدو س یتوغدر یمعبدالحک ی،قورچ یتق یرازی،ش جعفر

µ = Yij +Ti+eij 

µ:  ،میانگین جمعیتYij:  ،مقدار هر مشاهدهTi:  ،اثر تیمار
eij: خطای آزمایشی 

 تعیین عملکرد رشد
های ا به جیرههبره پذیریعادتروز دوره  14پس از گذشت    

سپس دوره . شدکشی انجام آزمایشی و جایگاه، نخستین وزن
ها در طی این . برهیافتادامه روز  70مدت اصلی آزمایش به

های مدت با خوراک کامال مخلوط و طی دو وعده )ساعت
( در روز تغذیه شدند. هر روز باقی مانده خوراک 18:00و  8:00

 . آوری و توزین گردیدروز قبل ،پیش از وعده صبح، جمع
ij

های چرب نیتروژن آمونیاکی و اسید ،pHگیری برای اندازه   
ک دهی ساعت بعد از خورا 4و  دوره پروار 75فرار، در روز 

استفاده از  میلی لیتر ( با 30صبح، نمونه مایع شکمبه )تقریبا 
ه بعت لوله مری از گوسفندان گرفته شد. مایع شکمبه به سر

وسط تهر نمونه  pHصاف شده و وسیله دو الیه پارچه متقال 
pH گیری رای اندازه. بگیری و ثبت شدمتر سیار اندازه

 5مبه با لیتر از مایع شکمیلی 5 ،هاژن آمونیاکی نمونهنیترو
درجه  -20نرمال در دمای  /2لیتر اسید کلریدریک میلی

ی گهدارنزر زمان تعیین نیتروژن آمونیاکی در فریتا  گرادسانتی
 شز روه ایتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با استفاد. میزان نشد

اسیدهای گیری شد. برای اندازه تعیین( 28) اسمیت و مورفی
تهیه شد  لیتری از مایع شکمبهمیلی 5چرب فرار، نمونه های 

 درصد افزوده شد 25لیتر متافسفریک اسید میلی 1 هاو به آن
مایش گراد تا زمان انجام آزرجه سانتید -20و در دمای 
ه ستگاز د. تعیین اسیدهای چرب فرار با استفاده انگهداری شد

 .انجام شد در دانشگاه زنجان (24) گاز کارماتوگرافی انجام شد
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 112..................................................................  عملکردبررسی تأثیر جايگزينی كنجاله سويا با ضايعات كشتارگاهی طیور مخلوط شده با سبوس برنج و اوره بر 

 %( 0/2) %( و اوره0/07) %( غنی شده با سبوس برنج04تركیبات شیمیايی ضايعات كشتارگاهی طیور) -1جدول 
Table 3. Chemical composition poultry slaughterhouse waste (50%) enriched with rice bran (47.5%) and urea (2.5%)  

 درصد يیتركیب شیمیا درصد یتركیب شیمیاي
 21/4 فسفر )درصد( 44/94 ماده خشک )درصد(
 89/4 سديم )درصد( 04/02 پروتئین خام )درصد(

 04/10 ( )درصد(NFCكربوهیدرات غیر فیبری) 14/20 الیاف نامحلول در شوينده خنثی )درصد(
 94/18 خاكسترخام )درصد( 04/2 انرژی متابولیسمی )مگاكالری بر كیلوگرم(

   14/4 كلسیم )درصد(
 

 های پرواری )درصد از ماده خشک(بره استفاده مورد آزمايشی هایجیره شیمیايی تركیب و اجزاء -2جدول 
Table 2. Ingredients and chemical composition of the experimental diets used for fattening lambs (% of diet DM) 

 اقالم خوراكی
 گزينی خوراک آزمايشی با كنجاله سويادرصد جاي )%(1های آزمايشی جیره

4 88 11 144 
 4/24 4/24 4/24 4/24 كاه

 4/7 4/7 4/7 4/7 سبوس گندم
 4/84 4/84 4/84 4/84 دانه جو
 4/17 4/17 14/17 4/17 دانه ذرت
 0/4 0/4 0/4 0/4 نمک
 0/4 0/4 0/4 0/4 2معدنی-مکمل ويتامینه

 7/4 7/4 7/4 7/4 كربنات كلسیم
 4/0 4/0 4/0 4/0 ه كلزاكنجال

 4/4 18/8 21/7 4/11 (Blend)خوراک آزمايشی 
 4/4 70/8 87/7 4/11 كنجاله سويا

 0/4 0/4 0/4 0/4 شیرين جوش
 3/3 3/3 3/3 3/3 تفاله چغندر

 )درصد( تركیبات شیمیايی
 8/39 2/39 1/39 4/39 ماده خشک
 42/10 90/10 94/10 34/10 پروتئین خام
 7/80 1/80 0/80 0/80 یديواره سلول

 1/8 0/8 8/8 8/2 چربی خام )درصد(
 3/01 01 01 7/04 (NFC)فیبریكربوهیدراتهای غیر
 74/4 10/4 14/4 01/4 كلسیم
 14/4 00/4 09/4 89/4 فسفر
 82/4 82/4 82/4 82/4 سديم

 09/2 04/2 04/2 02/2 (انرژی قابل متابولیسم )مگاكالری/ كیلوگرم
 DCAD208 201 203 204 7تیون و آنیون()تعادل كا 

گرم ويتامین  میلی D3 ،144المللی ويتامین واحد بین A ،144444المللی ويتامین واحد بین 044444)در هر كیلوگرم(: معدنی-تركیب مکمل ويتامینی -2درصد ماده خشک؛ -1
E ،194444 گرم منگنز، میلی 2444گرم مس، میلی 844گرم آهن، میلی8444میلی گرم منیزيم،  19444گرم سديم، میلی 04444گرم فسفر،  میلی 94444گرم كلسیم، میلی

 -0الیاف نامحلول در شوينده اسیدی؛  -0بر اساس درصد ماده خشک؛  -8گرم آنتی اكسیدان؛ میلی 8444گرم سلنیوم، میلی1گرم كبالت، میلی 144گرم روی، میلی 8444
 واالن بر كیلوگرم اكیمیلی -7كربوهیدرات غیرفیبری  -1مگاكالری بر كیلو گرم ماده خشک؛ 

 نتایج و بحث
 عملکرد رشد 

ماده  مخلوط بر مصرف خوراکاثر استفاده از مقادير مختلف    
 یها بره خوراک خشک، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل

شده است. مصرف ماده  آورده 8شماره پرواری در جدول 
در بین خوراک يب تبديل ، افزايش وزن روزانه و ضرخشک

تیمار داری با هم نداشتند. تیمارهای آزمايشی اختالف معنی
مخلوط با كنجاله سويا  خوراکدرصد جايگزينی 144دارای 

خشک مصرفی، افزايش وزن روزانه دارای كمترين مقدار ماده
بود ولی از لحاظ آماری  خوراک و باالترين مقدار ضريب تبديل

با افزايش  گزارش دادند (2) و همکاران بوهرت دار نبود.معنی
 مقدار های پرواری در جیره بره پودر بقايای كشتارگاهی طیور

يابد. ولی  میافزايش  وافزايش وزن روزانه خوراک مصرفی
گزارش كردند كه استفاده از پودر بقايای  (8) محققینهمین 

داری های پرواری تاثیر معنیهای برهكشتارگاه طیور در جیره
داليل عدم مطابقت نتیجه  .خشک نداشتبر روی مصرف ماده

 اين آزمايش با پاره ای تحقیقات را می توان نوع فرايند 
 هایتفاوت نژادی بره آب و هوا ونوع جیره، آوری، عمل

با  .(2،8) در اين تحقیقات عنوان كردشده، استفاده  پرواری

ه سويا بر بررسی اثرات پودر بقايای كشتارگاهی طیور و كنجال
روی گوسفند به اين نتیجه رسیدند كه بین اين دو منبع 

اضافه وزن روزانه گوسفندان اختالف  خصوصپروتئین در 
از  ،در تحقیق حاضر استفاده(. 19) داری وجود نداردمعنی

جیره موجب  درصد جايگزينی 88مخلوط در سطح  خوراک
ين افزايش وزن روزانه نسبت به تیمار شاهد گرديد اما ا

رشد بهتر در (. 8)جدول  دار نشداختالف از نظر آماری معنی
تواند به درصد جايگزينی پروتئین مخلوط می 88تیمار دارای 

دلیل پروتئین عبوری باالتر ضايعات كشتارگاهی طیور و بازده 
رودباری و همکاران (. 14) بهتر استفاده از مواد مغذی باشد

ارگاهی طیور بر عملکرد ( گزارش كردند پودر بقايای كشت21)
كمالی و  های پرواری نژاد بلوچی تاثیر معنی داری نداشت.بره

( گزارش كردند پودر ضايعات كشتارگاهی طیور 10) همکاران
داری بر مقدار مصرف ماده خشک و مايکروويو شده اثر معنی

وزن نهايی نداشتند. اما اثر آنها بر افزايش وزن روزانه و 
همچنین  (.>40/4pدار بود )ه معنیافزايش وزن كل دور

دار بر ضريب تبديل خوراک و كارايی غذايی اختالف معنی
 مشاهده گرديد. >43/4pو  >47/4pترتیب در سطح  به
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  )درصد(های پرواری بر عملکرد بره با كنجاله سوياآزمايشی خوراک سطوح مختلف  جايگزينیتاثیر  -8جدول 
Table 3. The effect of replacing different levels of experimental feed with soybean meal on performance of fattening  
                 lambs (%)  

 عملکردی  صفات
 درصد جايگزينی خوراک آزمايشی با كنجاله سويا

SEM p-value 144 11 88 شاهد 

 93/4 02/4 14/82 74/82 17/82 78/82 وزن شروع آزمايش)كیلوگرم(
 90/4 10/1 14/00 07/07 08/07 97/01 وزن پايان آزمايش)كیلوگرم(

 01/4 42/4 08/1 03/1 18/1 14/1 ماده خشک مصرفی روزانه)كیلوگرم(
 33/4 41/4 130/4 211/4 213/4 248/4 افزايش وزن روزانه)كیلوگرم(

 11/4 80/4 27/3 09/7 /07/7 33/7 ضريب تبديل خوراک
 

 مواد مغذی قابلیت هضم 
 ، خوراکدر بین تیمارهای مورد بررسی، تیمار شاهد   

دارای  درصد 144و 11دارای بیشترين و تیمار آزمايشی 
خام را به خود اختصاص پروتئین هضمكمترين مقدار قابلیت

داری بین تیمارها خشک اختالف معنیهضم مادهدادند قابلیت
تئین مخلوط با درصد جايگزينی پرو 144تیمار مشاهده نشد. 
قابلیت هضم الیاف نامحلول در  بیشترين مقداركنجاله سويا 

تجزيه پروتئین سبب تولید  (.0)جدول  داشترا  خنثی شوينده
اسیدهای آمینه، نیتروژن آمونیاكی و پپتیدها در شکمبه 

گزارش كردند كه افزودن اسیدآمینه و ( 82) يانگ شود می
الیاف می گردد و همچنین پپتید باعث بهبود در قابلیت هضم 

های حاوی پپتید و  با افزودن اسیدهای چرب شاخه دار به جیره
يابد.  هم قابلیت هضم الیاف افزايش می اسیدهای آمینه باز

استفاده از منبع پپتیدها در جیره نشخواركنندگان ممکن است 
قابلیت هضم الیاف را به دلیل تولید اسیدهای چرب فرار شاخه 

هد و يا ممکن است به دلیل اثر مستقیم خود دار افزايش د
گزارش كردند كه  (11) گريسولد و همکارانپپتیدها باشد. 

مصرف پروتئین قابل تجزيه در شکمبه كه بخشی از آن 
تواند منبع پپتیدی باشد، باعث افزايش استات و اسیدهای  می

تواند تاثیر مفیدی برافزايش  شود كه می دار میچرب فرار شاخه
 باشد. در هر حال به نظر  سلولز داشته سلولز وهمیهضم 

رسد شکل ديگری از نیتروژن به جز نیتروژن آمونیاكی می
جهت بهبود قابلیت هضم الیاف مورد نیاز باشدكه اين مطلب با 
استفاده از مواد خوراكی دارای پروتئین حقیقی كه تولید كننده 

توجه به اينکه . با (11) شود تامین می ،پپتید در شکمبه هستند
خنثی در دو جیره قابلیت هضم الیاف نا محلول در شوينده

درصد( كه 19/03درصد( و دانه جو كامل ) 43/03پرک شده )
داری را نشان كنجاله سويا در آنها استفاده شده، تفاوت معنی

 ندادند. و از طرفی ديگر اين مقادير در مقايسه با مقادير 
هضم الیاف روتئین بر قابلیتهايی كه در آنها منبع پجیره

است در   خنثی بیشتر از فرآوری بودهنامحلول در شوينده
تواند  حقیقت تغییر نوع پروتئین از منبع اوره به كنجاله سويا می
 تاثیر مفیدی بر هضم و افزايش بازدهی جیره داشته باشد.

 فراسنجه های خون 
خون اثر سطوح مختلف پروتئین مخلوط بر فراسنجه های    

نشان داده شده است . افزايش  0بره های پرواری در جدول 
 سطوح پروتئین مخلوط موجب كاهش گلوكز خون شد

(p<0.05استفاده از پروتئین مخلوط بر روی تری .) وگلیسیريد 
داری نداشت. گزارش شده است كه  ای خون اثر معنیازت اوره

ی  اسطهغلظت باالی نیتروژن اوره ای خون در يک نژاد، به و
توان ژنتیکی از نظر قابلیت هضم پروتئین باالتر و يا میزان 
باالی خوراک مصرفی است. اين غلظت يک بازتاب واقعی 
برای میزان استفاده و دريافت نیتروژن در گوسفند بوده و 

گیری اوره خون شاخص خوبی برای تعادل انرژی و  اندازه
ای  روژن اوره( بنابراين، كاهش نیت29نیتروژن شکمبه باشد )

برداری نیتروژن در  خون معموال به عنوان معرف افزايش بهره
 .(24) آيد سنتز پروتئین سلولی و رشد بافتی به حساب می

 

  بر قابلیت هضم موادمغذی بره های پرواری )%( خوراک آزمايشی با كنجاله سوياسطوح مختلف  جايگزينیتاثیر  - 0جدول 
Table 4. The effect of replacing different levels of experimental feed with soybean meal on nutrient digestibility of  
               fattening lambs (%) 

 قابلیت هضم )%(
 (های آزمايشی)%جیره

SEM p-value 144 11 88 شاهد 

 18/4 11/8 77/70 74/12 72/ 08 04/11 قابلیت هضم ماده خشک
 a02/73 ab30/72 b02/10 b40/10 92/1 442/4 ت هضم پروتئینقابلی

 NDF b21/81 b10/80 a71/09 a90/01 97/8 4441/4قابلیت هضم 

 باشد. می درصد 0 سطح در بین تیمارها دار معنی دهنده اختالف نشان رديف هر در غیرمشابه حروف
 

( نشان دادند كه غلظت باالی آمونیاک 24) ماتیز و ساير  
های شکمبه قرار  تواند مورد استفاده میکروبنمی به شکم

گیرد، از اين رو از ديواره شکمبه جذب شده و ضمن تبديل به 
. بوهرت و شود اوره در كبد، سبب افزايش اوره خون می

كه كنجاله سويا مصرف  هايیبره( گزارش دادند 8) همکاران
 هايیبرهاند ازت اوره پالسمای خون باالتری نسبت به  كرده

اند، دارند.  كه پودر بقايای كشتارگاه طیور مصرف كرده
های تغذيه شده با كنجاله سويا گلوكز خون  همچنین بره

های تغذيه شده با پودر  نسبت به بره (p<0.05)تری  پايین

(. بیان كرد كه افزايش گلوكز 0) داشتندبقايای كشتارگاه طیور
باشد.  یدها میگلوكوتیکوئناشی از تأثیر در زمان تنش خون 

ها باعث متابولیسم و تحريک گلوكونئوژنز از  اين هورمون
شود در  های مرتبط می ای و بافت های بافت ماهیچه پروتئین

يابد و چون شرايط آزمايش ما  اثر اين عمل گلوكز افزايش می
متعادل وبه دور از استرس بوده است گلوكز خون تحت تاثیر 

جیره با  (12ی و همکاران )آبادجهانیان نجف قرار نگرفت.
از ضايعات كشتارگاهی طیور و كنجاله سويا پروتئینی منابع 

در يک (. 12) دار در غلظت قند خون مشاهده نشدتفاوت معنی
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 110..................................................................  بررسی تأثیر جايگزينی كنجاله سويا با ضايعات كشتارگاهی طیور مخلوط شده با سبوس برنج و اوره بر عملکرد

 0/8افزودن پودر ضايعات كشتارگاهی طیور در سطوح تحقیق، 
گلوگز تأثیری بر جیره گاوهای انتظار زايمان به درصد  0/7و 

 سويا، كنجاله) نیتروژن منبع سهاستفاده از  .(20نداشت )خون 
 برتاثیری  پرواری هایگوساله در جیره( اوره و خون پودر

دار در اوره و گلوكز عدم تفاوت معنی (.10) نداشت خون گلوكز
های ايزو نیتروژنیک با منابع مختلف پروتئین خون در جیره

ر )حیوانی و گیاهی( در روز اول آزمايش ديده نشد اما د
دار در غلظت گلوكز و نیتروژن ، تفاوت معنی08و  84روزهای 

. افزايش غلظت گلوكز (0) اوره پالسمای خون مشاهده شد
های با سطوح باال منابع پروتئین غیرقابل تجزيه خون در جیره

در شکمبه را به دلیل پروتئین عبوری بیشتر و فراهمی 

اظهار  اسیدهای آمینه گلوكوژنیک بیشتر و گلونئوژنسیس
از پودر پروتئینی هايی با منابع مختلف (. جیره8داشتند )

دار در ضايعات كشتارگاهی طیور و كنجاله سويا تفاوت معنی
غلظتگلوكز خون ايجاد نکرد. افزودن پودر ضايعات 

درصد در جیره  0/7و  0/8كشتارگاهی طیور در سطوح 
 دار در گلوكز خونگاوهای نزديک به زايمان تفاوت معنی

تأثیر ( گزارش كردند 21(. رودباری و همکاران )1) ايجاد نکرد
پودر بقايای كشتارگاهی طیور بر نیتروژن اوره ای استفاده از 

بر گلوكز خون تاثیر كه  بود در حالیدار پالسمای خون معنی
 نداشت.ی معنی دار

 

  گرم بر دسی لیتر( های پرواری )میلیهای خونی بره راسنجهبر ف خوراک آزمايشی با كنجاله سوياسطوح مختلف  جايگزينیتاثیر  -0جدول 
Table 5. The effect of replacing different levels of experimental feed with soybean meal on blood parameters on 
               fattening lambs (mg/dl) 

 ها فراسنجه
 )%( جیره های آزمايشی

SEM p-value 144 11 88 شاهد 

08/19 نیتروژن اوره ای خون  88/19  08/17  44/13  34/4  34/4  

44/19 تری گلیسريد  88/82  44/80  17/21  32/2  20/4  

88/03 گلوكز b 17/71 a 88/71 a 88/03 b 01/2  40/4  

 باشد می درصد 0  سطح دربین تیمارها  دار معنی دهنده اختالف نشان رديف هر در غیرمشابه حروف
 

pHاثر تروژن آمونیاكی و اسیدهای چرب فرار مايع شکمبه ، نی
، نیتروژن آمونیاكی و pHسطوح مختلف پروتئین مخلوط بر 

گزارش  1شکمبه در جدول اسیدهای چرب فرار مايع 
مايع  pHای بر ر قابل توجهیاثتاست. تیمارهای آزمايشی  شده

. مقدار نیتروژن آمونیاكی مايع شکمبه با نداشتندشکمبه 
طور خطی كاهش مخلوط به خوراکيش سطوح افزا

( بین تیمار ضايعات 10كمالی و همکاران ) . (p<0.05)يافت
كشتارگاهی كارخانجات طیور با تیمار كنجاله سويا و ضايعات 

آوری شده با مايکروويو از  كشتارگاهی كارخانجات طیور عمل
( 2بوهرت و همکاران ) داری نبود.تفاوت معنی pHنظر مقدار 

( گزارش كردند كه افزايش درصد ضايعات 9فری من ) و 
ی پرواری اثر ها گوسالههای  یرهجكشتارگاهی طیور در 

 1مايع شکمبه نداشت.  طبق جدول  pHداری بر  یمعن
داری بین در غلظت آمونیاک شکمبه بین اختالف معنی

 تیمارها مشاهده شد.
 

 
 ، نیتروژن آمونیاكی و اسیدهای چرب فرار مايع شکمبه بره های pHبر ی با كنجاله سوياخوراک آزمايشسطوح مختلف  جايگزينیتاثیر  -1جدول 

 پرواری             
Table 6. The effect of replacing different levels of experimental feed with soybean meal on pH, ammonia-N and VFA  
             of fattening lambs 

ها فراسنجه  
 جیره های آزمايشی)%(

SEM p-value 88 شاهد%  11%  144%  

 10/4 71/0 31/70 92/18 03/03 10/00 میلی مول(144كل اسیدهای چرب)میلی مول/ در
 21/4 29/8 74/03 01/83 97/83 40/29 اسید استیک

 19/4 41/1 83/10 07/18 10/14 07/3 اسید پروپیونیک
 08/4 17/4 07/2 44/2 32/1 30/1 اسید بوتیريک

 20/4 01/4 42/7 30/0 73/0 37/8 اسید ايزوبوتیريک
 12/4 47/4 00/1 99/4 41/1 10/1 اسیدايزووالريک
 11/4 14/4 21/1 99/4 19/1 23/1 اسید والريک

 ab10/11 a08/13 b43/12 ab39/12 97/4 42/4 )لیتر گرم در دسی میلی(ازت آمونیاكی 
pH 02/1 02/1 04/1 81/1 40/4 88/4 

 باشد می درصد 0 سطح در بین تیمارها دار معنی دهنده اختالف نشان رديف هر در غیرمشابه حروف
 
( مشاهده نموند كه 9( و فری من )2بوهرت و همکاران )   

غلظت نیتروژن آمونیاكی مايع شکمبه با افزايش سطح 
ضايعات كشتارگاهی طیور به جای كنجاله سويا در جیره 

ی پرواری كاهش يافت. میزان نیتروژن ها گوسالهغذايی 
 صورت بهآمونیاكی مايع شکمبه بیانگر آزاد شدن نیتروژن 

های قابل تجزيه  ینپروتئدار و  یتروژننآمونیاک از تركیبات 
مقايسه میانگین بین تیمارها در  باشد. یمخوراک در شکمبه 

نشان داد، مقادير كل اسیدهای چرب فرار، بوتیرات،  1جدول 

والرات، والرات، اسیدپروپیونیک، اسید استیک و ايزو
در  pHداری وجود نداشت. كاهش ايزوبوتیريک اختالف معنی

حد طبیعی، احتماال بركاهش پروتئین قابل تجزيه در شکمبه، 
محیط شکمبه را به نفع افزايش غلظت كل اسیدهای چرب 

( نشان دادكه 9فری من ) فرار پیش برده است. نتايج مطالعات
جايگزينی پودر ضايعات كشتارگاهی كارخانجات طیور با  اثر

كنجاله سويا در جیره غذايی گوساله پرواری بر غلظت كل 
دار نداشت اما بر غلظت استات چرب فرار تفاوت معنی یدهایاس
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( مشاهده نمودند كه در 2دار بود بوهرت و همکاران )معنی
های نر پرواری، نسبت غلظت استات به جیره گوساله

پروپیونات با افزايش سطح جايگزينی ضايعات كشتارگاهی 
كارخانجات طیور با كنجاله سويا بیشتر شد تفاوت در نتايج 

تواند در نوع تركیبات شیمیايی پودر ضايعات كشتارگاهی می
طیور، نوع دام، ساير اقالم خوركی جیره و ساعت نمونه 

ايکروويو ( اثر م10برداری باشد. در آزمايش كمالی و همکاران)
بر تركیبات مغذی پودر ضايعات كشتارگاهی بر برخی 

 بود. تر های استات و پروپیونات مشهودفراسنجه

 کلی گیرینتیجه
آزمايشی طور كلی نتايج اين تحقیق نشان داد كه خوراک به   

داری نداشت ولی بر قابلیت هضم، معنیتأثیر بر عملکرد پروار 
دار داشت نتیجه ثیر معنیای و خون تاهای شکمبهفراسنجه

آزمايشی اين مطالعه مشخص كرد كه جايگزينی خوراک 
درصد در جیره بدون هیچ اثر منفی بر  144سويا به میزان 

 عملکرد امکان پذير می باشد. 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Protein quality is important for feedlot lambs; protein imbalance 
may reduce growth rate, increase feeding costs, and emission of gases, particularly methane. In 
low-producing ruminants, protein requirements can be satisfied mainly with microbial protein, 
which is produced from nitrogen sources and high fiber. On the other hand, in high-producing 
ruminants, like feedlot lambs, their high protein requirements for maximum growth rate are not 
completely satisfied by the microbial protein produced in the rumen. Considering this, it is 
necessary to provide protein sources that escape rumen degradation. Traditionally, sources of 
dietary protein are seen as either being of animal or vegetable origin. In this study, the effect of 
replacing soybean meal with poultry slaughterhouse waste enriched with rice bran and urea on 
performance, rumen and blood parameters of fattening lambs were investigated.  
Material and Methods: In this experiment, male Kurdish lambs (16 heads with an average 
weight of 32 ± 2.7 kg and age of 4 to 6 months) were used. At the beginning of the experiment, 
the lambs were vaccinated and fed antiphrastic drugs. The experimental feed, which included 50 
percent of poultry slaughterhouse waste, 47.5 percent rice bran and 2.5 percent urea was 
substituted for soybean meal at the levels of 33, 66 and 100% and was used in the feeding of 
fattening lambs. The experiment was carried out as a completely randomized design with four 
treatments including 1- control diet, 2- 33% mixed feed, 3- 66% mixed feed and 4- 100 mixed 
feed instead of soybean. The habitation of the lambs to the experimental diet was carried out for 
14 days before the start of the fattening period. The lambs consumed diets containing 
experimental feed for 84-days the results of the experiment were analyzed with the GLM 
procedure of the SAS statistical program.  
Results: The amount of dry matter intake, daily weight gain and feed conversion ratio were not 
affected by the experimental treatments. The highest incease in blood glucose concentration was 
related to lambs receiving the diet containing the highest level of experimental diet (p<0.05). 
The amount of ammonia nitrogen in the rumen fluid decreased with increasing of experimental 
feed level (p<0.05).  The amount of volatile fatty acids in the rumen was significantly different 
between experimental treatments (p<0.05). The highest amount of digestibility and crude 
protein was related to the control group (p<0.05). The diet containing 100 percent of the 
experimental feed had the highest digestibility for NDF. 
Conclusion: In general, the results of this study showed that complete replacement of soybean 
meal with experimental feed containing 50% of poultry slaughterhouse waste, 47.5% of rice 
bran and 2.5% of urea in the diet is possible without any negative effect on fattening 
performance.  
 
Keywords: Blend feed, Blood metabolites, Fatting lamb, Performance, Rumen parameters  
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