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و مکمل با کنجاله سویادانه اکسترود شده سویاجایگزینیر سطوح مختلفتاثی
هاي گوشتیبر عملکرد و خصوصیات الشه جوجهEویتامین

2لوو یوسف مصطفی2، فرامرز رستمی2، شهریار مقصودلو1محمد مرادي

چکیده
عملکـرد و  بـر Eمکمـل ویتـامین  ده سویا با کنجاله سویا وسطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شتاثیرمنظور مطالعهبه

ایـن تحقیـق   . به انجام رسید500کابتجاريگوشتی سویهقطعه جوجه264هاي گوشتی، آزمایشی رويخصوصیات الشه جوجه
الً تصـادفی اجـرا   گوشتی در هر تکرار در قالب طرح کامقطعه جوجه11تکرار و3تیمار و8با 4×2صورت آزمایشات فاکتوریل به

با کنجاله سویا و دو) درصد75و 50، 25صفر، (صورت چهار سطح جایگزینی دانه اکسترود شده سویاتیمارهاي آزمایشی به. شد
جـایگزینی  نتایج نشان داد که اثرات سطوح مختلف. بودند) المللی درکیلوگرم جیرهواحد بین75و E)42سطح مکمل ویتامین

ضـریب  ،)روزگـی 35(وزنمصرف خـوراك، افـزایش  مانند صفات مربوط به عملکرد جاله سویا برسویا با کنهاکسترود شددانه
اثـرات متقابـل جـایگزینی دانـه     ). P<05/0(دار نبودمعنی) کبدران ووزن سینه،درصد (خصوصیات الشهو برخیغذاییتبدیل

جایگزینی دانه کامل سویا بـا  همچنین اثر ). P>05/0(دار بود معنیروزگی42بر افزایش وزن درEسویا و ویتامیناکسترود شده
اثـر  . وزن پـانکراس افـزایش یافـت   ،طوریکه با افزایش سطح جایگزینیهب) P>05/0(دار بودسویا بر وزن پانکراس معنیکنجاله

). P<05/0(نبود دارربوط به الشه معنییک از صفات مولی بر هیچ) P>05/0(دار بر تمام صفات مربوط به عملکرد معنیEویتامین

، عملکرد، جوجه گوشتیEویتامیناکسترود، دانه کامل سویا، : کلیديهايواژه

مقدمه
مکمـل تـرین  مناسـب عنوانبهاز دیربازکنجاله سویا

در جیـره  ، طیورپروتئینیکننده احتیاجاتتأمینگیاهی
بـه  امـا . ه اسـت فتگرمورد استفاده قرار میتجاريطیور

موجـود در  ايتغذیهمانند مواد ضددلیل وجود مشکالتی
مواجـه  هـایی مصرف آن با محـدودیت ،این ماده خوراکی

سـویاي اسـتفاده از دانـه   بـه گـرایش امروزه.)34(است 
در چربیوسویاکنجالهبرايجایگزینیعنوانبهپرچرب
دانـه  ).14(اسـت یافتـه رشـد رو بـه روندطیورخوراك

داردقـرار باالییسطحدرپروتئیننظرهم ازکامل سویا
88بـا قابلیـت هضـم    درصـد پـروتئین خـام   38تا 35(

18-22(روغـن بااليسطوحوجودبه علتو هم ) درصد
مناسبیجایگزینتواندمیوداشته انرژي زیادي )درصد
هـاي جوجـه جیـره درچربیو مکملسویاکنجالهبراي

دانـه کامـل سـویا    از طرف دیگر.)16،17(شدباگوشتی
کشـی و گنجانـدن   با هدف حذف هزینـه روغـن  تواند می

در جیره ، جایگزین کنجاله سویا و روغنمکمل پروتئینی
).16(شودطیور

وسمیموادمقادیر زیاديسویا حاويدانههمچنین
عوامـل، ایـن یا کـاهش حذفبرايکههاستمهارکننده

) 15(و همکـاران مـوگریج .شـود فـرآوري ایدبخامدانه
گزارش کردند که استفاده از دانه سویاي خـام در جیـره   

افزایش انـدازه و وزن پـانکراس،   باعثگوشتی هايجوجه
خواهـد  مصرف خوراك روده کوچک و کاهش در رشد و

بازدارنــدهاثـرات مختلـف  )7(همکــارانوکـالرك .شـد 
هضـم قابلیـت بـر موجود در کنجالـه سـویا را  تریپسین

غدهاندازه، وزن کبد وآمینهاسیدهايو حقیقیظاهري
ــانکراس ــهدرپ ــايجوج ــیه ــتی بررس ــدگوش و نمودن

هـاي وجـه در جوزن کبد و پـانکراس  مالحظه کردند که 
تغذیـه  هـاي جوجـه بیشـتر از تغذیه شده با کنجاله سویا

. دیگـر بـود  به روش هايشدهده با دانه سویاي فراوريش
جهـت  مناسبهاي فراوريانجام روشضرورت رون از ای

دانـه سـویا   به محصولی باکیفیـت بهتـر بـراي   یابیدست
. شوداحساس می

مختلفـی هـاي روشازسـویا دانه خامفراوريجهت
وکـردن ، اکسـپند کـردن همیکرونیزکردن،برشتهمانند

)31(همکـاران ساباح و .شوداستفاده میکردناکسترود
ــه ســویا آفــرکــردن را بهتــرین روش تروداکســ روي دان

دمـاي درکـه روشی استکردناکسترود. کردندمعرفی
ثانیه20تا15مدتبهوگرادسانتیدرجه160تا150

سـویاي تولیـد فـرآوري ایـن حاصـل وگیـرد میصورت
تـوان  با انجام این روش مـی استشدهاکسترودپرچرب
ر ودر دانـه سـویا را بطـ   اي موجود تغذیهمواد ضدسطوح
) 20(نئــوح و راقــاوان.)32(تــوجهی کــاهش دادقابــل

در شـده  وريآدانـه سـویاي فـر   حاويزمانی که از جیره 
بهبـود  .و روغـن اسـتفاده کردنـد   کنجاله سویا مقایسه با 

دادندنشانگوشتی هايجوجهدر عملکرد را داريمعنی
گـروه  روزگـی نسـبت بـه    40درکه وزن بـدن  طوریکههب

)moradi.mohammad7@gmail.com: نویسنده مسوول(د کاووس، دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه گنب-1
استادیار، دانشگاه گنبد کاووس-2

27/3/92: تاریخ پذیرش29/8/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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36.......... ...................................................................................ه سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامینسطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شدرتاثی

وکـالرك .یافـت بهبود نیزبازده خوراكشاهد افزایش و 
بجـاي سویاي پرچرب دانه تأثیر جایگزینی )7(همکاران

را مـورد  درصـد 15و 10، 5کنجاله سویا در سه سـطح  
وزن بـدن در  و مشـاهده نمودنـد کـه   بررسی قرار دادند

بجـاي درصـد دانـه سـویاي پـر چربـی      10حاوي جیره
درصد دانه سـویا تفـاوت   15یره حاويبا جکنجاله سویا 

10و درصد الشه نیز در تیمار حاويداري نداشت معنی
کنجاله سـویا حـداکثر  جايبدرصد دانه سویاي پرچربی 

تغذیه شـده بـا تیمـار شـاهد    هايجوجه. بودمقدار خود
تغذیه شده بـا دانـه سـویاي   هايجوجهبیشترین مقدار و 

.فـره بطنـی را داشـتند   حچربی کمترین مقدار چربـی پر
ــاراننصــیري ــدم و همک ــه  ) 19(مق ــد ک ــزارش کردن گ

هـاي در جیـره جوجـه  چربـی پـر استفاده از دانه سویاي
و افزایش رشـد، کـاهش مصـرف خـوراك    گوشتی باعث 

وکریسـت پوپسـکو . گردیـد غـذایی بهبود ضریب تبدیل
گوشـتی مـرغ هايجیرهدرراي پرچربیسویادانه ) 26(

دربهبودآنهاپژوهشکه نتایجدادند،قرارآزمایشمورد
را نشـان  الشهکیفیتوخوراكتبدیلضریببدن،وزن
.داد

عمـده آن  نقـش  ماده مغـذي اسـت کـه    Eویتامین
وتجـاري اشـکال عملدر. فعالیت آنتی اکسیدانی است

وهستندEویتامینفاقدروغنیهايکنجالهدسترسدر
ایـن زیـرا .دارندراویتامیناینازاندکیبسیارمقادیر یا

وبرداشـت روغنـی هـاي از دانهگیريعصارههنگامماده
غـذایی مـاده درموجودEویتامینمیزان. شودمیخارج

شـرایط وعوامـل تـأثیر تحـت اسـت ممکنطبیعتدر
ایـن  اثـر کـاهش واکسیداسـیون کهگیردقرارنامساعد
.)27(دارددنبالبهراویتامین

افـزودن کـه کردنـد گزارش)12(همکارانوکندي
معنـی طـور بهاي گوشتیجوجهجیرهبهتوکوفرول-آلفا

خـوراك کـارایی ، غذاییتبدیلضریببهبودباعثداري
) 8(هـافمن واما کـوتز .شدبدنوزنمیانگینو مصرفی

راجیـره بـه شدهضافهاEویتامینمختلفسطوحاثرات
ذکـر دارمعنـی غیـر وشـتی گهـاي جوجـه عملکردروي

ازاسـتفاده گـزارش کردنـد  )10(همکـاران وگو.کردند
باعـث دوره پـرورش هفتـه سـوم  تـا Eویتـامین مکمل
. شـد خـوراك گرفتنقراراستفادهموردورشددربهبود

ــا ــا1دوره درام ــی 6ت ــامینهفتگ ــل ویت ــرEمکم اث
.هــاي گوشــتی نداشــترا بــر رشــد جوجــهداريمعنــی
ازاسـتفاده کهکردندگزارش) 30(همکارانواناسکریو

مـواد ازاسـتفاده ورشـد دربهبـود توانـد میEویتامین
ازاستفادهبا)21(نوبختباشدداشتهدنبالبهراغذایی

جیـره درEکیلوگرم ویتـامین گرم درمیلی150حـسط
وعملکـرد بـر رانـامطلوبی اثـرات گوشـتی هـاي جوجه

.کردندمشاهدهالشهخصوصیات
در دد که گرا توجه به مطالب ذکر شده مشخص میب

دانـه سـویاي  اسـتفاده قابـل تـرین سـطح   مناسـب مورد 
ــی ــزوپرچرب ــدارنی ــوبمق ــامینمطل ــرهدرEویت جی

محققـین اخـتالف نظراتـی   بـین درگوشـتی هايجوجه
سطوحاثراتبررسیرمنظوبهتحقیقلذا این.داردوجود

کنجالـه بـا سـویا شـده اکستروددانهینیجایگزمختلف
الشـه خصوصیاتوبر عملکردEو مکمل ویتامینسویا

.شدانجامگوشتیهايجوجه

هامواد و روش
یکروزه سـویه کـاب  قطعه جوجه گوشتی264تعداد 

)Cobb500(11گروه24به صورت مخلوط دو جنسهب
کـامالً  آزمـایش در قالـب طـرح   . تقسیم شـدند ايقطعه

تکـرار  3تیمار و 8با و4×2فاکتوریل آرایشبا تصادفی
تیمارهاي آزمایشی شـامل چهـار سـطح    . گردیدطراحی

دانــه ســویايجــایگزینی) درصــد75و 50، 25صــفر، (
E)42اکسترود شده با کنجاله سویا و دو سطح ویتامین

ها جوجه. بودند) جیرهالمللی در کیلوگرمواحد بین75و 
بـه شـکل   (خوراك. روز اول روي بستر پرورش یافتنداز

هـا جوجـه صورت آزاد در اختیـار  آب بهبه همراه)آردي
سـاعته نیـز در سـالن    24دوره روشـنایی  .قرار داده شد
مورد نظـر از  هاي جهت فرموالسیون جیره.اعمال گردید

اسـتفاده  ) 22(تحقیقـات جدول احتیاجات انجمن ملـی 
و انجـام گردیـد  42و35روزهاي در گله وزن کشی.شد

و ، افــزایش وزنصــفاتی ماننــد مقــدار خــوراك مصــرفی
قـرار  براسـاس آن مـورد ارزیـابی   غـذایی ضریب تبـدیل 

واحـد  یک جوجه از هر دوره پرورشی42روزدر .گرفت
انتخـاب  ) واحدبا وزن نزدیک به میانگین وزن (آزمایشی

وزن ران، ه از جملالشه مربوط بهو کشتار شده و صفات
1/0بـا دقـت   ترازوي دیجیتالیاو پانکراس بکبدسینه، 

وزن انـدام  (هاه و پس از تبدیل دادهشدگیرياندازهگرم
.مورد بررسی قرار گرفتند)مورد نظر نسبت به وزن زنده

پـردازش  Excelافزار بدست آمده در محیط نرمهايداده
مـورد  GLMبـا رویـه   ،SASافـزار  با کمـک نـرم  وشدند 

قـرار گرفـت و بـراي مقایسـات     تجزیه و تحلیـل آمـاري  
اي دانکـن در سـطح   میانگین هم از آزمـون چنـد دامنـه   

.درصد استفاده شد5داريمعنی
و همچنین مـواد مغـذي  مورد استفاده اقالم خوراکی

.ارایه شده است1جیره ها در جدول 
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نتایج و بحث
دانهجایگزینیمختلفسطوحاثرات3جدولدر

رد ـعملکرـبEویتامینمکملواـسویشدهاکسترود
نشانروزگی42و35سنیندرگوشتیياـهجوجه

.استشدهداده
مصرف خوراك

سویا با کنجالـه  چربیدانه پراثرات سطوح جایگزینی
42و35درخـوراك  مصرفبر،Eویتامینسطحو سویا

).P<05/0(داشتنداريمعنیوتاتفروزگی

بردارياثرات معنی)19(مقدم و همکاراننصیري
ه سـویا  دانه اکسترود شدافزایش سطحبامصرف خوراك

گزارش نکردند که مشـابه  را گوشتی هايهجوججیره در
در مقابـل، .با نتایج بدست آمـده در ایـن تحقیـق اسـت    

گـزارش کردنـد میـزان مصـرف     )26(کریستپوپسکو و
کمتر از پرچرب سویا تغذیه شده با دانه در گروهخوراك

افـزایش  )14(همکـاران مـک ایـزاك و  .بودگروه شاهد
سـویاي  طیـور تغذیـه شـده بـا دانـه     مصرف خوراك در 

.مشاهده نمودندرا دیدهحرارت 

در مرحله آغازیني آزمایشیره هامواد متشکله و ترکیب شیمیایی جی- 1جدول
†تیمارهااقالم خوراکی

ABCDEFGH
37/3736/3799/3797/3761/3875/3877/378/37ذرت
1010101010101010گندم

55555517/618/6سبوس گندم
6/376/37292924/2025/205/1046/10کنجاله سویا

0003/1003/1025/2020/205/315/31سویادانه اکسترود شده
74/575/577/377/376/172/100روغن سویا

27/127/127/127/126/119/125/125/1کربنات کلسیم
39/139/14/14/142/142/143/143/1دي کلسیم فسفات

41/041/033/033/026/026/017/017/0نمک
17/017/016/016/016/016/016/016/0ال متیون-دي

125/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

0035/00035/00035/00035/00035/00035/00035/00035/0)کیمین(آنزیم مولتی
025/0025/0025/0025/0025/0025/0025/0025/0دیکالمیکس

D3005/0005/005/005/005/005/005/005/0پریمیکس ویتامین 
E0024/00091/00018/00084/00012/00078/00005/00071/0ویتامین

100100100100100100100100جمع
مواد مغذي

Kcal/Kg(29502950295029502950295029502950(انرژي متابولیسمی
2121212121212121)درصد(پروتئین 

11/111/110/110/110/110/109/109/1)درصد(لیزین 
82/082/082/082/082/082/082/082/0)درصد(سیستئین + متیونین
78/078/078/078/079/079/079/079/0)درصد(ترئونین 
Eویتامین

††)IU(4275427542754275
درصد دانه سویا vit E(،C)25گرم میلی75صفر درصد دانه سویا و vit E(،B)گرم میلی42صفر درصد دانه سویا و (A: تیمارها شامل†
درصد دانه vit E(،F)50گرم میلی42درصد دانه سویا و vit E(،E)50گرم میلی75درصد دانه سویا و vit E(،D)25گرم میلی42و 

)vit Eگرم میلی75در دانه سویا و vit E(،H)75گرم میلی42در دانه سویا و vit E(،G)75گرم میلی75سویا و 
:Eالمللی، ویتامین واحد بینD3:2000000المللی، ویتامین واحد بینA :900000ویتامین :شاملویتامینیمکملازکیلوگرمهر-1

B3:1000گرم، ویتامین میلیB2:6600گرم، ویتامین میلیB1:1800گرم، ویتامین میلیK3 :2000المللی، ویتامینواحد بین7200
: گرم، کولین کلرایدمیلی100: گرم، بیوتینمیلیB12:15گرم، ویتامین میلیB9:1000گرم، ویتامین میلیB6:300گرم، ویتامین میلی

گرممیلی500000
10000:گرم، سولفات مسمیلی50000: سولفات آهنگرم،میلی100000:اکسید منگنز:شاملمعدنیمکملزاکیلوگرمهر-2

گرممیلی9000:گرم، اکسید رويمیلی1000:گرم، یدات کلسیممیلی2000:گرم، سلنیوممیلی
بود و به شکل ) ایاالت متحدهDSM(شرکت مورد استفاده از نوع آلفاتوکوفریل استات سیلیکون دي اکسید تهیه شده از Eویتامین††

. در کیلوگرم استEواحد بین المللی ویتامین500000خالص داراي 
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رشددر مرحله مواد متشکله و ترکیب شیمیایی جیره هاي آزمایشی-2جدول
†تیمارهااقالم خوراکی

ABCDEFGH
9/5588/5544/5643/5675/5601/5727/5726/57ذرت

11111111سبوس گندم
33/3433/347/267/2654/1849/186/96/9کنجاله سویا

009/89/848/1848/1894/2894/28دانه اکسترود شده سویا
38/538/562/363/384/174/100روغن سویا

37/137/136/136/135/136/135/135/1کربنات کلسیم
07/107/109/109/11/11/111/111/1دي کلسیم فسفات

33/033/026/026/032/019/011/011/0نمک
07/007/007/007/007/007/007/007/0متیونین

25/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
25/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی
05/005/006/005/005/005/005/005/0سالینومایسین

D305/005/005/005/005/005/005/005/0پریمیکس ویتامین 
E002/00086/00015/00081/0001/00076/00004/0007/0ویتامین

100100100100100100100100جمع
مواد مغذي

Kcal/Kg(31003100310031003100310031003100(انرژي متابولیسمی
1919191919191919)درصد(پروتئین 

02/102/1019/1019/1015/1015/101/101/1)درصد(لیزین 
7000/07000/07000/07000/07000/07000/07000/07000/0)درصد(سیستئین + متیونین
73/073/073/073/074/074/074/074/0)درصد(ترئونین 
Eویتامین

††)IU(4275427542754275
vitگرم میلی42درصد دانه سویا و vit E(،C)25گرم میلی75صفر درصد دانه سویا و vit E(،B)گرم میلی42صفر درصد دانه سویا و (A: تیمارها شامل†

E(،D)25رم ـگمیلی75ا و ـدرصد دانه سویvit E(،E)50رم ـگمیلی42ا و ـه سویـدرصد دانvit E(،F)50گرم میلی75ه سویا و ـدرصد دانvit E(،G

)vit Eگرم میلی75در دانه سویا و vit E(،H)75گرم میلی42در دانه سویا و 75(
واحد E:7200المللی، ویتامین واحد بینD3:2000000المللی، ویتامین واحد بینA :900000ویتامین :شاملویتامینیمکملازکیلوگرمهر-1

B6:300رم، ویتامین ـگمیلیB3:1000گرم، ویتامین میلیB2:6600گرم، ویتامین میلیB1:1800گرم، ویتامین میلیK3 :2000المللی، ویتامینبین
رمگمیلی500000: رایدـولین کلـگرم، کمیلی100: گرم، بیوتینمیلیB1215:گرم، ویتامین میلیB9:1000گرم، ویتامین میلی

2000:گرم، سلنیوممیلی10000:گرم، سولفات مسمیلی50000: سولفات آهنگرم،میلی100000: اکسید منگنز:شاملمعدنیمکملازکیلوگرمهر-2
گرممیلی9000:گرم، اکسید رويمیلی1000:گرم، یدات کلسیممیلی

ل خالص داراي ـه شکـود و بـب) ایاالت متحدهDSM(ن دي اکسید تهیه شده از شرکت مورد استفاده از نوع آلفاتوکوفریل استات سیلیکوEویتامین††
. در کیلوگرم استEواحد بین المللی ویتامین500000

مکملا وـه سویـا کنجالـاي اکسترود شده بـه سویـرات سطوح مختلف جایگزینی دانـاث-3جدول
روزگی) 42(و ) 35(شتی در سنینهاي گوبر عملکرد جوجهEویتامین 

غذاییضریب تبدیل
)گرم:گرم( )گرم(وزن افزایش )گرم(مصرف خوراك  صفت مورد بررسی

42 -1 35 -1 42 -1 35 -1 42 -1 35 -1 تیمارها
91/1 84/1 ab32/2491 74/1793 15/4781 69/3280 شاهد
88/1 82/1 a32/2548 58/1819 36/4773 78/3305 جایگزینی% 25
91/1 83/1 b04/2389 85/1724 03/4602 75/3183 جایگزینی% 50
89/1 85/1 b47/2423 73/1746 25/4706 96/3266 جایگزینی% 75
019/0 0094/0 64/36 71/26 99/68 98/42 SEM*

Eویتامین 
a92/1 a85/1 b32/2369 b03/1730 b52/4627 b75/3213 E1
b87/1 b81/1 a75/2556 a92/1812 a87/4803 a85/3304 E2

014/0 0066/0 84/25 84/18 85/53 31/30 SEM

اثرات متقابل
93/1 84/1 bc86/2366 86/1745 24/4670 64/3207 0FF× E1

87/1 83/1 a78/2615 61/1841 06/4892 73/3353 0FF× E2

88/1 82/1 ab48/2480 78/1780 87/4678 18/3249 %25 FF×E1

87/1 82/1 a16/2616 37/1858 83/4867 38/3362 %25 FF×E2

94/1 85/1 b26/2405 94/1741 83/4619 15/3190 %50FF×E1

88/1 81/1 bc81/2372 35/1706 23/4584 34/3177 %50FF×E2

92/1 88/1 c67/2224 52/1651 13/4541 3208 %75FF×E1

86/1 81/1 a26/2622 93/1841 35/4871 91/3325 %75FF×E2

027/0 013/0 68/51 68/37 31/97 57/60 SEM

E1 :تر ویتامین دهنده سطح پاییننشانE باشدالمللی از این ویتامین در کیلوگرم خوراك میواحد بین42است که برابر با
E2 :دهنده سطح باالتر ویتامین نشانE باشداین ویتامین در کیلوگرم خوراك میالمللی از واحد بین75است که برابر با.
FF :دانه سویاي پرچربی.
یار میانگینخطاي مع:*

)P>05/0(دار دربین تیمارهاست دهنده وجود اختالف معنینشاندر هرستوناعداد با حروف غیر مشابه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-494-fa.html


39.........................................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

در بر مصـرف خـوراك  Eویتامینمختلف ثر سطوح ا
ــ)P>05/0(بــوددارمعنــیروزگــی42و35ســنین هب

درافزایشباعث ، Eگرم ویتامینمیلی75وریکه سطح ط
رسـد در ایـن مـورد بـه نظـر مـی     .مصرف خـوراك شـد  

ویتامیناکسیدانی عمل آنتیاکسیداسیون چربی به علت
E و و فسـاد اکسـیداتیو چربـی کـاهش     به تعویق افتاده

بیسـواس و  .مصـرف کردنـد  بیشتري را ها خوراكجوجه
Eویتامینازاستفادهد کهگزارش کردننیز )3(همکاران

هاي باعث افزایش مصرف خوراك و بهبود عملکرد جوجه
.شدگوشتی 

افزایش وزن
35درسـویا کنجالـه باسویاپرچربیدانهجایگزینی

وزن نداشـــت افـــزایشرا بـــردارياثرمعنـــیروزگـــی
)05/0>P.( و انـدرویس پاپادوپولوس)افـزایش وزن  )23

دانـه سـویا بـا    سـطوح جـایگزینی  داري را درمعنیزنده
ــد  ــاهده نکردن ــویا مش ــه س ــین.کنجال ــونهمچن ولیس

از سـویاي اسـتفاده کـه کردنـد گـزارش ،)13(همکاران
پایـانی وآغـازین جیـره دردرصـد 30میـزان بهپرچرب

.شده استوزنافزایشدر باعث کاهش
باعـث بهبـود در  داريمعنیبطورEویتامینافزودن 

گزارش شـده اسـت   .)P>05/0(دین بدن گردوزافزایش
ــامین    ــاالي ویت ــطوح ب ــتفاده از س ــه اس ــره Eک در جی

ــارچگی روده هــاي گوشــتی باعــث جوجــه ــزایش یکپ اف
کـه ایـن امـر بهبـود در قابلیـت هضـم      گرددکوچک می

تـوان بـه   ن را مـی نتیجـه آ شـته و  را به دنبال داخوراك
اهده ود در عملکـرد مشـ  یش وزن بـدن و بهبـ  اافزصورت

در جیـره طیـور   Eوجـود ویتـامین  از طرف دیگـر  . نمود
تواند باعث ارتقاء سالمتی پرنده شده و از ایـن طریـق   می

اك را به دنبال خواهدرخواستفاده ازقابلیت بهبود سبب 
با اثري Eویتامینکه بیسواس گزارش کرد.)25(داشت

اند باعث افزایش توکه بر افزایش مصرف خوراك دارد می
.)3(وزن گردد

مکمـل  افـزودن کـه نشان دادند)2(و همکارانآتیا
گوشتی، باعث بهبـود وزن  هايجیره جوجهبهEویتامین 

ووگـ .نداشـت روزانهوزنافزایشبراثريولیشده بدن 
مـوازات بـه بـدن وزندارمعنـی کـاهش )10(همکاران
غـذایی جیـره بـه هشـد افزودهEویتامینمیزانافزایش
بـاوي و همکـاران  ا. کردنـد گـزارش راگوشتیهايجوجه

به جیـره  Eکه اضافه کردن ویتامین ندگزارش نمود)1(
افـزایش هاي گوشتی باعث بهبـود در وزن بـدن و   جوجه

اسـتفاده از ،کـرد بیـان اسـکریوان .شـود وزن روزانه می
فادهاستقابلیتپیشرفتباطیورهايجیرهدرEویتامین

دربهبـود باعـث خـوراکی مواددرموجودمغذيمواداز
.)30(شود میرشد

شـود کـه  مالحظه مـی 3جدولاطالعات بهبا توجه
سویا با کنجاله سویا جایگزینی دانهاثرات سطوح مختلف

اثــراتو روزگــی 42درEهمچنــین ســطوح ویتــامین
سـن ایـن دروزنافـزایش بـر عوامـل نیـز   ایـن متقابل
ـ ،)P>05/0(بـود دارمعنـی  پــاییندر سـطح  طوریکـه هب

باعـث  ) درصـد 75(افزایش سطح جـایگزینی  Eویتامین
امـا در سـطح بـاالي    . عملکـرد شـد  در دار کاهش معنـی 

را يکـاهش عملکـرد  هیچگونـه ایـن تیمـار  ، Eویتامین
.دادننشان 

باعـث سـویاي خـام  دانـۀ درموجودبازدارندهعوامل
وگـردد مـی طیـور درآمینهاسیدهايزااستفادهکاهش

کـاهش عملکـرد پرنـده، احتیاجاتنشدنتأمینعلتهب
آوري دانـه سـویا  در عمـل حـرارت اسـتفاده از .یابـد می

نتیجــه دروشــدهتریپســینبازدارنــدهتخریــبموجـب 
رشـد افزایشموجبویافتهبهبودپروتئینهضمقابلیت

ــده ــودمـــیپرنـ ــهدراز طرفـــی.شـ اســـویکنجالـ
ــدرات ــاییکربوهی ــاه ــایینهضــمقابلیــتب ــه پ از جمل

درپرنـدگان اینکهبهتوجهبا.داردوجودالیگوساکاریدها
باشـند مـی آلفاگاالکتوزیـداز آنزیمفاقدخودمخاط روده

هضـم خـوبی بـه پرنـده توسـط هـا کربوهیدراتاینلذا
قابـل متابولیسـم  و باعث کاهش مقدار انـرژي  شوندنمی

تـوان  مـی وري مناسـب آبا انجـام فـر  .ندگردخوراك می
.)26،28(برداز بین رانامطلوب این عواملاثرات 

علـت گزارش کردنـد کـه  )11(نوینمکو همیلتون 
نسـبت بـه   دانه سویاي پرچربـی درصد25سطح برتري 

ـ تواندمیدر دوره آغازیندرصد75و 50حوسط علـت هب
انرژي موجـود در  از این موضوع باشد که قابلیت استفاده

ها پایین اسـت و  دانه سویا در سنین ابتدایی براي جوجه
یابد و سطح کم دانـه  با افزایش سن این قابلیت بهبود می

سویا بهتر از سطوح باالي آن مورد اسـتفاده طیـور قـرار    
جیـره بـه پرچربیسویايدانهافزودناز طرفی. گیردمی

مـی وجـه جبـدن درازتابقاءباعثگوشتیهايجوجه
توانـد باعـث کـارایی بیشـتر تولیـد     این موضوع میشود

).33(ماهیچه و افزایش وزن گردد
که استفاده ،ندکردگزارش)9(و همکاراندیمیترووا
باعث گوشتیهايپرچربی در جیره جوجهاز دانه سویاي

گوشـت مقـدار وروزانهوزنافزایشزنده، وزنبهبود در 
پـارووا و . شـود مـی شـاهد گـروه ابـ مقایسـه درتولیـدي 
دانهازاستفادهبارابیشتريوزنافزایش)17(همکاران

شـاهد جیـره باتغذیه شدهگروهبرابردرپرچربییايسو
.نمودنـد مشـاهده بودنـد هشـد تغذیهسویاکنجالهازکه
اسـتفاده از کـه گزارش کردند)33(همکارانالدروپ وو

گوشـتی  هـاي جیره جوجهدرسویاي اکسترود شده دانه
و علت آن شودهاي گوشتی میجوجهافزایش وزن باعث 

سـویاي دانهحقیقیسازوسوختقابلانرژيافزایشرا 
.بیان کردندآوري شده عمل

یک ویتـامین محلـول در چربـی    ، Eاز آنجائیکه ویتامین
جـذب  ،را دارددر فـاز میسـل   و توانایی حل شدناست
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بهبـود  هاي حاوي منـابع چربـی  در خوراكاین ویتامین
وجـود منـابع چربـی در خـوراك     همچنین . کندپیدا می

باعث به تأخیر افتادن تخلیه دستگاه گوارش شده و غـذا  
مانـد و  مدت زمان بیشتري در دستگاه گوارش بـاقی مـی  

قرار گرفته و هضـم و  ي هضمیهابیشتر در معرض آنزیم
طرفـی از.)2(گیـرد تري روي آن صورت میجذب کامل

اسـیدهاي  وي مقـادیر بـاالیی از   ادانه سویاي پرچربی حـ 
جـود و.اسـت اشباع و خصوصاً اسید لینولئیکچرب غیر
هـاي نـویتامیهضمتــقابلیجیرهدردــاسیلینولئیک

)5(برنز و همکـاران . دهدمیافزایشراچربیدرمحلول
بــه جیــره Eکــه اضــافه کـردن ویتــامین  ندداشــتبیـان 

هـا  بهبود در قابلیت هضم چربیگوشتی باعث هايجوجه
در Eکه ویتـامین  شده استمچنین گزارش ه.گرددمی

اي رفته و در تولیـد  ماهیچهها به بافتقالب لیپوپروتئین
اسـیدهاي  ،Eبـا افـزایش ویتـامین   .ماهیچه دخالت دارد

25و در سـطح اشباع دانه سویا محافظت شدهچرب غیر
مشـاهده  سویادانهوEویتامینبیناثرهمکوشیدرصد
.)4(گردید

غذایییلضریب تبد
دـدهـ نشـان مـی  ) 3(دولـود در جـ ـات موجـاطالع

بـر دانه سویا با کنجاله سویا اثرات سطوح جایگزینیهـک
دار روزگـی معنـی  42و35سـن درغذاییضریب تبدیل

بیــان )18(همکـاران حمـد طــاقی و م.)P<05/0(نبـود 
ازاسـتفاده اثـر درییغـذا تبدیلضریبکردندکه بهبود

مـواد حرکـات کـاهش دلیلبهاستممکنچربیمنابع
تـا مـواد غـذایی فرصـت     باشدگوارشدستگاهدرغذایی

ــند    ــته باشـ ــذب داشـ ــم و جـ ــراي هضـ ــتري بـ .بیشـ
حاوي هاي با مصرف جیره)23(اندرویسپاپادوپولوس و 
در جیـره غـذایی جوجـه هـاي گوشـتی     دانه کامل سویا 

را د هگـروه شـا  نسـبت بـه   بهتـري غذاییبدیلتضریب
نشـان دادنـد کـه    )31(باح و همکاراناس. گزارش کردند
روزگـی بـا افـزایش    42و21درغـذایی ضریب تبـدیل 

.سطح جایگزینی دانه سویا با کنجاله سویا افزایش یافـت 
ترین سطح مورد استفاده از دانه سویاي مناسبهمچنین

25هـاي گوشـتی تـا   اکسترود شده را در جیـره جوجـه  
در با نتایج حاصل از ایـن تحقیـق   اعالم کردند که درصد 

.داردمشابهتEسطح باالتر ویتامین 
ضـریب تبـدیل   بیـان کردندکـه   )2(و همکـاران آتیا
از نظر عددي Eویتامین مختلفسطوحافزودنبا غذایی 

و نبوددارها معنیتفاوتبهتر بود اما به لحاظ آماري این
صــرف مافــزیشدرEنقــش ویتــامیندالیــل آن را هــم 

همکـاران بیسواس و.ندکرداعالمخوراك و افزایش وزن 
ضریب Eسطح ویتامین گزارش کردند که با افزایش )3(

) 32(ویـالر و همکـاران  .یابـد تبدیل خوراك بهبـود مـی  
مکمل افزودن گزارش کردند که کارایی تبدیل خوراك با 

.یابدبهبود میگوشتیهايجوجهيهاجیرهبهEویتامین 
ت الشهخصوصیا

دانـه  سـطوح مختلـف  اثرات مربـوط بـه جـایگزینی   
Eو مکمـل ویتـامین  با کنجاله سویا اکسترود شده سویا 

4جـدول درگوشـتی هـاي جوجـه الشـه خصوصیاتبر
.استشدهآورده

اثرات سطوح مختلف جایگزینی دانه سویاي اکسترود شده با کنجاله سویا و مکمل-4جدول
هاي گوشتیخصوصیات الشه جوجهبر Eمین ویتا

صفت
)درصد(پانکراس)درصد(کبد )درصد(ران)درصد(سینه تیمار

28/2515/1871/1ab18/0شاهد
68/2477/1791/1a19/0جایگزینی% 25
70/2540/1792/1ab22/0جایگزینی% 50
05/2554/1703/2b23/0جایگزینی% 75

SEM*81/049/0098/0012/0
Eویتامین

E119/2578/1779/121/0
E216/2565/17220/0

SEM57/035/069/00089/0
E1 :تر ویتامین دهنده سطح پاییننشانE المللی از این ویتامین در کیلوگرم خوراك واحد بین42است که برابر با
.باشدمی
E2 :نده سطح باالتر ویتامین دهنشانE باشدالمللی از این ویتامین در کیلوگرم خوراك میواحد بین75است که برابر با.
FF :باشدعالمت اختصاري دانه پرچربی سویا می.

خطاي معیار میانگین:*
.)P>05/0(بین تیمارهاست دار دردهنده وجود اختالف معنینشاندر هر ستوناعداد با حروف غیر مشابه

جایگزینی سطوح مختلـف دانـه  ،4باتوجه به جدول
ران، درصـد بـر Eشده سویا و مکمل ویتـامین اکسترود

ــینه و  ــی س ــد معن ــوددارکب ــورگین.)P<05/0(نب و ب

درصـد  15اضافه کـردن گزارش کردند که )6(همکاران
باعـث هـا جیـره بوقلمـون  دانه اکسترود شـده سـویا بـه    

)19(نصیري مقـدم و همکـاران  .شدالشهبهبودکیفیت
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هـاي حـاوي  با مصرف جیـره رارانوسینهبهترین وزن
و علت گزارش کردنددرصد دانه اکسترود شده سویا 15

. دانه کامل سویا بر افزایش وزن عنوان کردنداثرات آن را 
دانـه  اسـتفاده از گزارش کردند که )36(زانال و همکاران

افـزایش  باعـث  گوشـتی يهاجیره جوجهدرکامل سویا 
.شودگوشت سینه می

دانه کامل سـویا  که دهدمینشان 4جدولاطالعات 
). P>05/0(داشـت يدارمعنـی اثـرات بر وزن پـانکراس 

سطح جایگزینی دانه کامل سـویا بـا  طوریکه با افزایش هب
.افزایش یافتوزن پانکراس کنجاله سویا 

طیـور بـر ثرؤطبیعـی مـ  سـموم برخـی حاويسویا
استآنهاسازترینمشکلتریپسینبازدارندهکهباشدمی

حضـور ایـن   ونمـوده مختـل راپروتئینهضماین ماده
افــزایش انــدازهپــانکراس،افــزایش فعالیــتعــثبامــاده

.)28(شودمیعملکردکاهش دروپانکراس
استفاده گزارش کردند که )24(و همکارانپارادایس

انـدازه  وسویا باعث افزایش در وزند شده از دانه اکسترو
)19(نصیري مقدم . شودمیدر مرغان تخمگذار پانکراس

داري را در مورد اثر دانه اکسـترود هیچگونه تفاوت معنی
سـاکامورا و  .شده سویا بر وزن پانکراس مشاهده نکردنـد 

ــد) 28(همکــاران ــه گــزارش کردن کــه اســتفاده از دان
باعـث  ایسـه بـا کنجالـه سـویا     سویا در مقاکسترود شده 

ــزایش در وزن ــانکراساف ــدپ ــه .گردی روشاز آنجائیک
بـا مـدت کوتـاه روشیـک دانـه سـویا  کـردن ترودساک

تمـامی  فـراوري  حین در ممکن است. استزیادحرارت
.اي به خوبی از بین نروندذیهمواد ضد تغ

دارير معنیـاثوانستـنت، Eویتامینسطوح مختلف
ووژ).P<05/0(باشدداشتهخصوصیات الشه ررا ب

مختلفسطوحازاستفادهکهکردگزارش)35(همکاران
.نداشتداري را بر خصوصیات الشه ، اثر معنیEویتامین

درصد جایگزینی دانه اکسترود شده سـویا  25سطح 
تـوان بـدون هیچگونـه اثـرات نـا      را مـی با کنجاله سـویا  

هاي گوشتی استفاده جیره جوجهمطلوب بر عملکرد، در 
افـزودن  نمود و در صورت فراوري صحیح این محصول و 

75تـا سـطح   بـه آن Eویتـامین مکمـل سطوح مناسب
درصـد کـل   30حدود (نجاله سویا رصد جایگزینی با کد

.باشدقابل مصرف می) جیره

تشکر و قدردانی
دانشـگاه بدین وسـیله از معاونـت محتـرم پژوهشـی     

محتـرم  و پرسـنل  ووس و همچنـین از مـدیریت  گنبدکا
جهـت گلسـتان  دانـه  آرتـان و طیور کارخانه خوراك دام

تشـکر و  خالصـانه  همکـاري تامین منابع مالی پژوهش و 
.آیدقدردانی به عمل می
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Effects of Different Levels of Substitution of Extruded Soybean with Soybean Meal
and Vitamin E Supplementation on Performance and Carcass Characteristics of

Broiler Chicks

Mohammad Moradi1, Shahriar Maghsoudlou2, Faramarz Rostami2 and
Yousef Mostafalou2

Abstract
An experiment was conducted with 264 Cobb 500 day-old chicks in order to study the effect

of different substitution levels of soybean meal (SBM) with extruded soybean (ESB) and
vitamin E supplement on performance and carcass characteristics of broiler chicks. This study
was conducted in a 4×2 factorial arrangement with 8 treatment and 3 replicates of 11 broiler
chicks per each replicate in a completely randomized design. The experimental treatments were
four substitution levels of SBM (0, 25, 50 and 75 percent) with ESB and two levels of vitamin E
supplementation (42 and 75 IU/kg of diet). Results showed the effects of different substitution
levels of SBM with ESB on production traits like feed intake, weight gain and feed conversion
ratio as well as some carcass characteristics (breast muscle, thighs and liver as a percentage of
live weight) was not significant. A significant interaction effect was found between levels of
SBM substitution with ESB and vitamin E on weight gain at 42 days of age (P<0.05). Effects of
substitution of SBM with ESB on percentage of pancreas weight was significant (P<0.05) as
with increasing substitution levels the pancreas weight also increased. Effects of vitamin E on
all the traits was significant (P<0.05) but carcass traits was not significantly affected by vitamin
E levels (P>0.05).
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