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)Eisenia fetida(خاکیسطوح مختلف پودر کرمتأثیر
هاي گوشتیخصوصیات الشه و پارامترهاي خونی در جوجه، عملکردبر 

4و سعید زره داران3، مهدي ضرابی2، محمود شمس شرق1حمید غالمی

چکیده
، خصوصیات الشه و پارامترهاي عملکردبر )Eisenia fetida(خاکیآزمایش حاضر به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پودر کرم

)درصد6و 4، 2صفر، (خاکی تصادفی با چهار سطح پودر کرمبدین منظور از یک طرح کامالً. هاي گوشتی انجام شدخونی جوجه
قطعه ششکرارتکرار و در هر تچهارهر تیمار آزمایشی شامل. قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس استفاده شد96با استفاده از 

در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی . هاي آزمایشی را دریافت کردندهفته جیرهششها به مدتجوجه. جوجه قرار گرفت
داري سبب افزایش وزن طور معنیخاکی بهدرصد پودر کرمدونتایج نشان داد که استفاده از سطح. دو قطعه جوجه کشتار شد

هاي تغذیه درصد عضله سینه جوجه. ، در حالی که اثري بر ضریب تبدیل خوراك نداشت)P>05/0(شدبدن و مصرف خوراك 
، این در حالی است که )P>05/0(تر از گروه شاهد بود داري بیشطور معنیخاکی بهدرصد از پودر کرم6و 4، 2شده با سطوح 

هاي تغذیه جوجه. نداشت) صد ران و چربی محوطه بطنیدرصد الشه، در(خاکی اثري بر دیگر خصوصیات استفاده از پودر کرم
با توجه به نتایج این آزمایش، ). P>05/0(تري نسبت به گروه شاهد داشتند خون بیشHDLکمتر و LDLخاکی، شده با پودر کرم

ش سطح و کاهHDLخاکی سبب افزایش وزن نهایی، مصرف خوراك، درصد عضله سینه، سطح درصد پودر کرم2استفاده از 
LDLشودهاي گوشتی میخون جوجه.

، خصوصیات الشه، پارامترهاي خونی عملکردخاکی، جوجه گوشتی، پودر کرم: کلیديهاي واژه

مقدمه
کند تا براي محدودیت منابع غذایی کشور ایجاب می

هاي غذایی حیوانات، با مین نیازهاي پروتئینی جیرهأت
هاي جدید پروتئینی، مد نظر اتکا به منابع داخلی، مکمل

خاکی کرمازجمله این منابع پروتئینی جدید. قرار بگیرد
است که هم اکنون در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و 

استفاده برايهاي فراوانی گذاريدر حال توسعه، سرمایه
از آن براي تجزیه ضایعات مراکز پرورش حیوانات اهلی، 

هاي شهري ي زبالهآورصنایع کشاورزي و مراکز جمع
سازي محیط ها بهینههدف از این فعالیت. آغاز شده است

زیست، تولید کمپوست براي تقویت خاك زراعی و نیز 
تغذیه ماهی و طیور برايتولید پروتئین مرغوب 

Annelidaخاکی متعلق به شاخه کرم).11(باشد می

علت ارزش غذایی باال، سهولت رشد و تولید ه است که ب
عنوان جایگزین، در تغذیه ه تواند بهولت مدیریت میو س

خاکی با دارا بودن کرم).15(طیور گوشتی استفاده شود 
درصد پروتئین خام حاوي مقادیر قابل 71تا 58

در . )8،2،16(هاي آمینه ضروري است اي از اسیدتوجه
اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد تحقیقات نسبتاً

منبع به عنوانخاکی تفاده از پودر کرمکاملی درباره اس
نتایج این . پروتئینی براي دام و طیور انجام شده است

تواند به خاکی میمطالعات ثابت کرده است که پودر کرم
ه صورت جایگزین بخشی از کنجاله سویا و پودر ماهی ب

شده گزارش). 14(عنوان یک منبع پروتئینی به کار رود 
وراك مصرفی و ضریب تبدیل است که تفاوت مقدار خ

دار نبود و جایگزینی هاي آزمایشی معنیغذایی در تیمار
خاکی بجاي پودر ماهی در تمامی سطوح باعث پودر کرم

هاي بهبود نسبی اضافه وزن روزانه و وزن نهایی جوجه
در گزارشی عنوان شده است که ). 11(شدگوشتی 

در ) Lumbricus rubellus(خاکی استفاده از پودر کرم
تواند سبب افزایش جیره بلدرچین میدرصددهسطح 

).14(شودوزن بدن و کاهش ضریب تبدیل خوراك 
چنین وزن نهایی بدن، سرعت رشد و بازده هم

درصد جیره 15و 10خوراك مصرفی در سطوح 
ي روي مصرف تأثیرکه هاي گوشتی بدون اینجوجه

است گزارش شدهخوراك داشته باشد بهتر از گروه 
خاکی، مشابه کرماست که پودری آمده گزارشطی ). 12(

ها تواند منبع پروتئین مناسبی براي موشکازئین می
صورت اي بهتواند در جیره حیوانات مزرعهباشد و می

خاکی نسبت به پودر کرم). 9(خطري مطرح باشد بی
از ). 8(آمینه بهتري دارد تر، تعادل اسیدخاکیکرم

خاکی لیزین قابل دسترس در پودر کرمدرصدطرفی 

)gholamihamid67@yahoo.com: نویسنده مسوول(،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ارشدیکارشناسآموختهدانش-1
، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار-2

استادیار، دانشگاه تهران-3
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد-4
21/10/93: تاریخ پذیرش11/8/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
امیهاي تولیدات دپژوهش
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تر است بیش) 9/5-6/4(نسبت به پودرماهی ) 1/7-1/8(
تأثیربررسیحاضرطرحاجرايازهدفرو از این). 3(

خصوصیات ،کردعملخاکی برسطوح مختلف پودر کرم
.باشدهاي گوشتی میهاي خونی درجوجهالشه و پارامتر

هامواد و روش
خاکیکرمرسازي پودآماده

درصد نیاز 6و 4، 2خاکی در سه سطح پودر کرم
به خوراکیفراهم نبودن این ماده به علتکه هبود

صورت آماده در بازار، اقدام به پرورش متمرکز و فرآوري 
در . هاي آزمایشی شداستفاده در جیرهبرايخاکی کرم

40×60×500این مرحله ابتدا سه کرت به ابعاد 
Eiseniaهاي خاکی گونه و کرمشداحداث مترسانتی

fetida به شیوهWindrow)با رژیم غذایی کود ) روباز
در این نوع از شیوه پرورشی از . گاوي پرورش یافتند

هایی با کف بتنی به منظور جلوگیري از مخلوط کرت
شدن محصول ارگانیک نهایی با خاك در هنگام برداشت 

5(شود متر استفاده میتیسان40و دیوارهایی با ارتفاع 
ها، کف هر کرت با کود پس از احداث کرت). 18،

حیوانی که از قبل آماده و شستشو شده بود، پوشانده 
کیلوگرم 12تا 10سپس در هر متر مربع به میزان . شد

قرار داده Eisenia fetidaخاکی گونه بستر حاوي کرم
گل باشد و اینبستر گلی است که حاوي کرم می. شد

درصد در این بستر 20تا 10مدفوع کرم است و حدود 

ه ببرايدر ادامه . دات گیاهی ببینیدیممکن است زا
هاي بالغ پس از دست آوردن مکمل پروتئینی، توده کرم

ماه برداشت شده و به منظور خروج محتوا دستگاه چهار
. ساعت گرسنگی داده شدند24تا 12گوارش به مدت 
از ظروف شفاف داراي درپوش منفذدار در طی این کار

15×10با ابعاد ،دهندکه نور را از خود عبور می
در . متر مربع و در زیر نور فلورسنت استفاده شدسانتی

آمده جهت حذف به دستادامه توده خمیري 
هاي خاکی هاي باقی مانده در سطح پوست کرمآلودگی

60آب با آب سرد شسته شده و سپس با غرق کردن در 
به دستتوده خمیري . درجه سلسیوس کشته شدند

ساعت 48درجه سلسیوس به مدت 50آمده در آون 
پس از وزن کشی، نمونه . خشک و سپس آسیاب شد

،آمده  تا زمان استفاده در جیره طیوربه دستپودرهاي 
درجه سلسیوس نگهداري - 25تا - 18در فریزر با دماي 

جداسازيانبوه،پرورشبهمربوطهاآزمایشکلیه.دشدن
توسعهوتحقیقآزمایشگاهدرپروتئینپودراستخراجو

فناوريوعلمپارك(سبزآتیهدشتبنیاندانششرکت
. شدانجام) تهراندانشگاه

خاکی آنالیز شیمیایی پودر کرم
خاکی آماده شده در ترکیب شیمیایی پودر کرم

اره عصماده خشک،. نشان داده شده است1جدول 
مطابق محلول،قندهايونشاستهپروتئین خام،اتري،
).1(تعیین شد AOACهاي آنالیز روش

Eisenia fetidaترکیب شیمیایی پودر کرم خاکی -1جدول
)درصد(ترکیب شیمیایی 

26/94ماده خشک
51/3200)اده خشککیلوکالري در کیلوگرم م(*انرژي قابل متابولیسم ظاهري

35/69پروتئین خام
30/8چربی خام

72/14خاکستر
77/0نشاسته

35/0قندهاي محلول
اساس فرمول خاکی، برپودر کرمAMEn(1(مقدار انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن:*

.شدمحاسبه )10(جانسن 

MEn (Kcal/kg DM) = (35.57× DM)-
(34.08 × ASH) + (42.09 ×EE)

ترکیب خوراك و حیوانات آزمایشی
قطعه جوجه نر گوشتی 96این طرح با استفاده از 

پن به ابعاد 16در شرایط بستر و با 308سویه راس 
مترمربع در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم 8/0×1×1

قبل از ورود . کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد
32(سالن به میزان مطلوب و مورد نظر ها، دماي جوجه

هاي مورد نظر بر مبناي جیره. رسید) درجه سلسیوس
افزار احتیاجات غذایی سویه راس و با استفاده از نرم

UFFDA2 خاکی و پودر کرمازجیره پایه . شدتنظیم

درصد از پودر6و 4، 2ها حاوي دیگر تیمار
شی و مواد هاي آزمایترکیب جیره. خاکی بودندکرم

ها جوجه. شده استارایه2مغذي مورد نیاز در جدول
در طول دوره پرورش آزادانه به آب و غذا دسترسی 

به منظور . داشته و برنامه نوردهی به صورت پیوسته بود
42(گیري پارامترهاي خونی در پایان دوره اندازه

بال در از هر تکرار یک نمونه خون از ورید) روزگی
فاقد ماده ضد انعقاد اخذ شده و پس از هاي سرنگ

سی تا زمان سی5/0هاي جداسازي سرم در میکروتیوب
مقدار . درجه نگهداري شد- 20آنالیز در دماي 

LDLو HDL،کل پروتئین،گلیسریدتري،کلسترول
1- Apparent Metabolizable Energy, Corrected for Nitrogen 2- User Friendly Feed Formulation Done Again
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هاي سرم خون با استفاده از دستگاه اتوآنالیزور نمونه
ده از چهار تیمار و این آزمایش با استفا.گیري شداندازه

. تصادفی انجام شدچهار تکرار در قالب یک طرح کامالً
ها با استفاده آوري شده از آزمایشاطالعات و نتایج جمع

مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت SASافزار از نرم
ها از آزمون دانکن استفاده براي مقایسه میانگین). 17(

.شد

پرورشیمختلفمراحلدرآزمایشیهايدر جیرهاستفادهموردخوراکیمواد-2جدول

.گرم بود08/0گرم، سلنیوم 396/0گرم، ید 4گرم، مس 880/33گرم، روي 20، آهن گرم680/39منگنز : گرم مکمل معدنی شاملهر کیلو-1
گرم، ویتامین میلیE7200المللی، ویتامین واحد بینD3800000واحد بین المللی، ویتامین A3600000ویتامین : گرم مکمل ویتامین شاملهر کیلو-2

B1700گرم، ویتامین میلیB22640تامین گرم، ویمیلیB33920گرم، ویتامین میلی11880گرم، نیاسین میلیB61176
.گرم بودمیلی400اکسیدان گرم، آنتیمیلیK3800گرم، ویتامین میلیH240گرم، ویتامین میلیB126گرم، ویتامین میلیB9400گرم، ویتامین میلی

نتایج و بحث
ها جوجهعملکرد

ارایه3در جدول عملکرداي همیانگین دادههمقایس
نتایج نشان داد افزایش وزن و مصرف . شده است

تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت و این تأثیرخوراك، تحت 
تأثیردر حالی است که ضریب تبدیل غذایی تحت 

مقدار خوراك مصرفی . تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت
خاکی در دوره پایانی در تیمارهاي حاوي پودر کرم

به داري داشته است ت به شاهد، افزایش معنینسب
درصد 2طوري که در بین تیمارهاي آزمایشی این سطح 

که علت این دهد ترین افزایش را نشان میاست که بیش
تر تیمارهاي توان به خوش خوراکی بیشافزایش را می

اثر 3مطابق با جدول . حاوي پودر کرم خاکی نسبت داد
درصد از 2زایش وزن در سطح تیمارهاي آزمایشی بر اف

درصد از 6خاکی نسبت به تیمار شاهد و سطح پودر کرم
وشاهدتیماربهخاکی در دوره پایانی و نسبتپودر کرم

د بودار کل دوره پرورشی معنیدرصد در6سطح
)05/0<P ( درصد از 4در حالی که بین تیمار با سطح

داري وجود یخاکی با سایر تیمارها اختالف معنپودر کرم
نتایج حاصل از این تحقیق با تعدادي از . شتندا

اثر )12(لوه و همکاران . خوانی داردها همگزارش
را به ) Perionix excavatus(خاکیکرمپودرجایگزینی

صورت بخشی از کنجاله سویا و پودر ماهی مورد بررسی 
خاکی قرار دادند و گزارش کردند که استفاده از پودر کرم

که اثري روي مصرف درصد بدون آن15و 10ر سطوح د
و داري روي افزایش وزنمعنیاثر،خوراك داشته باشد

اثر پودر)2(دانو و همکاران .ضریب تبدیل غذایی داشت
را در سه سطح صفر، )Lumbricus rubellus(خاکیکرم

درصد بررسی کردند و گزارش کردند که در 3و 5/1
داري در خاکی اختالف معنیاز پودر کرم%3سطح 

اگرچه در این سطح از . شتمصرف خوراك وجود ندا
خاکی مصرف پروتئین، انرژي، افزایش مکمل پودر کرم

امکان . وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت
ها در ضریب تبدیلدارد از دالیل اختالف این گزارش

ه غذایی با تحقیق حاضر، اختالف در روش فرآوري گون
به طوري که از بین . خاکی به کار رفته باشدکرم

)روزگی42تا 24(پایانی )روزگی24تا 10(رشد )روزگی10تا 0(آغازین 
خاکیسطح پودر کرمخاکیسطح پودر کرمخاکیسطح پودر کرم)درصد(اجزا جیره 

%6%4%2شاهد%6%4%2شاهد%6%4%2شاهدمواد خوراکی
77/4806/5134/5363/5548/5180/5311/5641/5816/5347/5578/5709/60ذرت

67/4396/3925/3654/3281/4009/3738/3366/2913/3841/3470/3098/26کنجاله سویا
25/360/296/132/106/441/376/211/221/556/491/326/3روغن سویا

73/177/182/186/149/153/162/161/141/146/150/155/1دي کلسیم فسفات
30/130/130/130/106/106/106/106/102/102/102/102/1کربنات کلسیم

35/034/034/034/034/034/034/034/037/037/037/037/0نمک
125/025/025/025/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

225/025/025/025/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
--------09/010/012/013/0لیزین

30/031/032/033/021/022/023/024/015/016/017/018/0متیونین
05/005/005/005/005/005/005/005/005/005/005/005/0سالینومایسین

مواد مغذي محاسبه شده
انرژي متایولیسمی

290029002900290030003000300030003100310031003100)گرمکیلو/کالريکیلو(
222222222121212120202020)%(پروتئین خام

37/137/137/137/123/122/121/120/116/116/114/114/1)%(لیزین 
65/067/068/069/055/056/057/058/048/049/051/052/0)%(متیونین 
03/103/103/103/191/091/091/091/083/083/083/083/0)%(سیستئین +متیونین
89/089/088/088/085/085/084/084/081/081/080/080/0)%(ترئونین 
01/101/101/101/186/086/086/086/082/082/082/082/0)%(کلسیم 

48/048/048/048/043/043/043/043/041/041/041/041/0)%(فسفر قابل دسترس
15/015/015/015/015/015/015/015/016/016/016/016/0)%(سدیم 
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امکان . وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت
ها در ضریب تبدیلدارد از دالیل اختالف این گزارش

ه غذایی با تحقیق حاضر، اختالف در روش فرآوري گون
به طوري که از بین . خاکی به کار رفته باشدکرم

اسیدفرمیک، مالس، هوا خشک و (هاي مختلف روش
ترین میزان ماده خشک نهایی و بیش) استفاده از آون

اي، ترین میزان آسیب دیدگی محتوا اسیدآمینهکم
خادم و .)5(باشدمربوط به روش استفاده از آون می

و 66، 33را در سطوح خاکیپودر کرم)11(همکاران 
درصد جایگزین پودر ماهی به کار بردند و گزارش 100

ضریب تبدیل وخوراك مصرفیمقدارتفاوتکهکردند 
جایگزینی. نبوددارمعنیآزمایشیتیمارهايدرغذایی 

سطوحتمامیدرماهیپودربه جايخاکیکرمپودر
وزنوروزانهوزناضافهنسبیبهبودباعث
خاکینیز اثر پودر کرم)14(پرایوگی. ردیدگنهایی

)Lumbricus rubellus (را به صورت ترکیب با پودر
پودر%10+ خاکیپودر کرم%5(ماهی در سه تیمار

%15و ) ماهیپودر%5+ خاکیپودر کرم%10(، )ماهی
خاکی در بلدرچین مورد بررسی قرار دادند و پودر کرم

رف خوراك و مص%15گزارش کردند که در سطح 
داري کاهش داشت و این در افزایش وزن به طور معنی

حالی است که ضریب تبدیل خوراك در بین تیمارها 
درصد لیزین قابل دسترس در پودر . اختالفی نداشت

) 9/5- 6/4(ماهی نسبت به پودر) 1/8-1/7(خاکی کرم
اسیدهاازیکیلیزینجایی کهاز آن). 4(بیشتر است 

هاي با منشاء حیوانی در خوراكکهاستضروريآمینه
میزانبهنیزخاکیکرمپودردروشودمیدیدهتربیش

درگفتتوانمیاساسبراین، )7،19(دارد وجودزیادي
تأثیرباال بودن قابلیت دسترس لیزین نیزحاضرتحقیق
به . استآزمایشی داشتهطیوربدن وزنافزایشبرمثبت

2در سطح خاکیکرمپودريحاوطوري که تیمارهاي
لیزینازتريبیشمقادیربودندارابهتوجهدرصد، با

غذامصرفدارايشاهد،تیماربهنسبتدسترسقابل
،)6،20(بودندتريبیشوزنایشزافنهایتدروتربیش

2سطح،خاکیکرمپودرمختلفسطوحبیندراما
مصرفدارايدرصد6و4سطوحبهنسبتدرصد

بودهتريبیشوزنافزایشنهایتدروتربیشخوراك
6و4سطوحیعنیخاکیکرمپودرافزایشبا. است

کاستهوترئونینلیزینآمینهاسیدهايمیزانازدرصد،
پایانیدورهدروزنکاهشاینکهطوريبهشودمی

شده منجرهمايدورهکلکاهشبهوبودهمشهود
پودرکهاینبهتوجهباداردوجوداحتمالاینواست
اسیدهايمیزانازسویاکنجالهبامقایسهدرخاکیکرم

بهولیاستبرخوردارتريبیشترئونینولیزینآمینه
استبرخوردارتريبیشپروتئینمیزانازاینکهدلیل

کاهشبهخاکیکرمپودردرصد6و4سطوحنتیجهدر

شده است که منجرجیرهترکیبدرسویاکنجالهزیاد
باوشدهمنجرآمینهاسیددواینکمبودتواند بهمی

محدودکنندههاياسید آمینهازهر دوکهاینبهتوجه
مینأتآمینهاسیددواینبهپرندهنیازًاحتماالباشندمی

در. ه استشدمنجروزنکاهشبهنتیجهدرونشده
احتمالیعلتکرد کهعنوانگونهاینتوانمینهایت

سطوحبهنسبتدرصددوسطحدروزنافزایشاین
تر و در بیشخوراكمصرفبرعالوهدرصدششوچهار

بهتريتعادلتر انرژي و اسید آمینه،نتیجه مصرف بیش
. استشده درصد دومغذي در سطح مواداز

خصوصیات الشه
4هاي مربوط به خصوصیات الشه در جدول داده

خاکی نتایج نشان داد که اثر پودر کرم. گزارش شده است
). P>05/0(باشد دار میبر افزایش درصد سینه معنی

و 2،4،تفاوت درصد سینه مشاهده شده بین سطح صفر
این در حالی است ). P>05/0(دار است درصد معنی6

الشه (خاکی بر دیگر خصوصیات الشه پودر کرمتأثیرکه 
دار معنی) نچربی محوطه بطنی و را،قابل طبخ

لوه و همکاران از سويدر تحقیق انجام شده . باشدنمی
هاي داري در درصد سینه جوجهتفاوت معنی) 12(

اما . خاکی مشاهده نشدگوشتی تغذیه شده با پودر کرم
) 21(و یوژینگ و همکاران ) 11(خادم و همکاران 

خاکی در جیره گزارش کردند که استفاده از پودر کرم
داري درصد تواند به طور معنیگوشتی میهاي جوجه

و )2(دانو و همکاران . ماهیچه سینه را افزایش دهد
مشاهده کردند که استفاده از ) 11(خادم و همکاران 

در . خاکی اثري بر درصد الشه و ران نداردکرمپودر 
داري خاکی اثر معنیتحقیق حاضر استفاده از پودر کرم
خالف نظر خادم و بر چربی محوطه نداشت که بر

مشخص . باشدمی)2(و دانو و همکاران ) 11(همکاران 
6و 2،4خاکی در سطوح شد که جایگزینی پودر کرم

هاي درصد سبب افزایش بازده ماهیچه سینه در جوجه
توان به باال بودن مقدار که علت آن را میشدگوشتی 

علت . خاکی نسبت دادلیزین قابل دسترس در پودر کرم
دار شدن کاهش چربی محوطه بطنی نیزرمعنیغی

ها و تواند مربوط به یکسان بودن سطح انرژي جیرهمی
کاهش چربی محوطه بطنی برايکمبود لیزین مورد نیاز 

اي ویژهتأثیرگوگرد داراي هاي آمینه لیزین و اسید. باشد
). 20(گذارند هاي گوشتی میبر ترکیب الشه جوجه

باالتر از حداکثر رشد در مصرف لیزین در مقادیر
اي بر ترکیب ویژهتأثیرهاي گوشتی سبب جوجه
در تأثیراین . شودهاي مختلف بدن پرنده میقسمت

کمبود لیزین به طور . تر استمورد گوشت سینه بیش
اي رشد عضله اصلی سینه را کاهش قابل مالحظه

کمبود لیزین تأثیردهد ولی عضالت ران کمتر تحت می
رسد که عضله سینه بنابراین به نظر می. گیرندمیقرار 
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در مقایسه با سایر عضالت نسبت به کمبود لیزین 
علتبهتحقیقاینالشه دردرصد). 20(تر است حساس

تیمارهايتاثیرتحتهاجیرهدرانرژيمیزانبودنثابت
افزایشرسدمینظربهبه هر حال،. نگرفتقرارمختلف
باعثانرژيمیزانازدیادهمراهبهدبتوانجیرهلیزین

موردقادیرمدرهاییتفاوت.)7(شود الشهبازدهافزایش
میزانطوري کهبه،داردوجودلیزینبهحیواننیاز

دروزناضافهبه حداکثررسیدنبرايلیزیننیازمورد
سینهگوشتبراي تولیدنیازموردمقدارازترپایینطیور

لیزینبهنیازموردمقدارچنینهم.دباشمیهاآندر
مقدار موردازتربیشبهتر،تبدیلضریببهحصولبراي
بهنیاز،نهایتدروبودهسینهگوشتتولیدبراينیاز

محوطهچربیترین میزانکمبهدستیابیبرايلیزین
در). 7،20(باشد میموارد باالتمامیازباالتربطنی

باخاکیپودر کرمسطوحرچهاگسینهراندمانخصوص
عدديلحاظبهولیداردداريمعنیاختالفشاهدتیمار
پودردرصد6و4سطوحازبهتردرصد2تیمار
.باشدمیخاکیکرم

هاي خونیفراسنجه
خاکی بر اثرات سطوح مختلف پودر کرم5جدول 

خاکی اثر پودر کرم. دهدهاي خونی را نشان میفراسنجه
، به )>05/0P(دار بود خون معنیLDLو HDLبر مقدار 

تري در کمLDLتر و بیشHDLطوري که سطح 
خاکی در مقایسه با هاي تغذیه شده با پودر کرمگروه

این تفاوت در رابطه با میزان . گروه شاهد مشاهده شد
LDL خاکی کرمدرصد پودر6بین سطح صفر و
پودر تأثیر. دار نبوددار و بین سایر سطوح معنیمعنی
هاي خونی شامل پروتئین خاکی بر سایر فراسنجهکرم

این در . دار نبودگلیسرید معنیکل، کلسترول و تري
حالی است که اگرچه اثر سطوح پودر کرم خاکی بر 

دار نبود اما از لحاظ عددي میزان کلسترول خون معنی
هاي حاوي پودر کرم خاکی مقدار کلسترول در گروه

درصد اسیدهاي چرب با . بودوه شاهد تر از گرکم
خاکی در پودر کرم(C8-C12)زنجیرهاي کوتاه و متوسط 

تر و بالعکس اسیدهاي نسبت به پودرهاي ماهی، بیش
تر از پودر ماهی چرب میرستیک و پالمیتیک آن کم

. باشدمی
6- و امگا3-چنین میزان اسیدهاي چرب امگاهم

خاکی در مقایسه با پودر کرم) لینولئیک و لینولنیک(
باشد و اسیدهاي چرب با هاي ماهی قابل توجه میپودر

(C20:4)زنجیره بلند و با پیوندهاي چندگانه غیراشباع 
اسیدهاي چرب اشباع  ). 3(آن باالتر از پودرماهی است 

LDLمیرستیک و پالمیتیک اسید سبب افزایش 
شوند و این در حالی است که اسیدهاي چرب می

ع لینولئیک و لینولنیک اسید سبب کاهش غیراشبا
LDL خاکی حاوي پودر کرم). 3(شود گلیسرید میتريو

ها است و از نظر ویتامین دامنه وسیعی از ویتامین
12نیاسین و همچنین حاوي منابع غنی ویتامین ب 

و LDLاحتمال دارد علت اصلی کاهش مقدار ). 6(است 
ر مصرف پودر خون پرنده در اثHDLافزایش مقدار 

خاکی، دارا بودن مقادیر زیادي ویتامین نیکوتین کرم
به نیکوتین آمید در بدن حیوان . باشد) نیاسین(آمید 
گروه فعال دو کوآنزیم نیکوتین آمید آدنین دي عنوان

و نیکوتین آمید آدنین دي نوکلوئتید ) NAD(نوکلئوتید
ازها در ساین کوآنزیم. نمایدعمل می)NADP(فسفات

. هاي زنده دخالت دارندکار انتقال هیدروژن در سلولو
NADها از جمله در متابولیسم بسیاري از مولکول

کلسترول و میزانکاهش هاي چرب و گلیسرول و اسید
LDL 13(خون نقش دارد.(

ها و منابع پروتئین با توجه به اهمیت تامین مکمل
ه دستب، براساس نتایج حیوانی براي تغذیه حیوانات

هاي خاکی داراي ویژگیآمده از این تحقیق پودر کرم
درصد دوتوان از آن در سطح مطلوب غذایی بوده و می
.جیره غذایی استفاده نمود

)روزگی42تا 1(هاي آزمایشها در دورهجوجهکردعملبرآزمایشیمختلفتیمارهايتأثیر-3جدول
سطح پودر

خاکی کرم
)درصد(

ضریب تبدیل غذایی)گرم(خوراك مصرفی )گرم(افزایش وزن

ورهدکل پایانیرشدآغازینکل دورهپایانیرشدآغازینکل دورهپایانیرشدآغازین
08/10258/4393/1555صفر b2097b17/1349051/31393/4178 b31/111/204/201/2

242/10042/4851/1876 a2462a50/14710/9548/35254/4627 a48/197/188/188/1
417/9967/4962/1638 ab2234ab25/13187/9915/33537/4476 ab32/105/204/22
671/1174802/1543 b9/2140 b08/16208/10176/31548/4333 ab37/113/205/202/2

SEM45/670/3769/8200/8639/957/6724/11957/23407/020/008/007/0
سطح 

احتمال
200/0732/0050/0046/0133/0675/0532/0459/0133/0675/0481/0594/0

).P>05/0(است دارمعنیاختالفدهندهنشانستونهردرنامشابهحروف
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)درصد وزن زنده(هاي گوشتی جوجهالشهخصوصیاتخاکی برمختلف پودر کرمسطوحتأثیر-4جدول 
چربی محوطه بطنیرانسینهالشه قابل طبخ)درصد(یخاکسطح پودر کرم

64/6064/18صفر b34/1988/0
211/6318/23 a02/2006/1
441/6017/21 a53/1915/1
668/5864/21 a53/1814/1

SEM46/200/191/012/0
369/0001/0440/0172/0سطح احتمال

).P>05/0(است دارمعنیختالفدهندهانشانستونهردرنامشابهحروف
هاي گوشتی هاي خونی جوجهخاکی بر فراسنجهسطوح مختلف پودر کرمتأثیر-5جدول 

کلسترولمنبع تغییر
)لیترگرم در دسیمیلی(

گلیسریدتري
)لیترگرم در دسیمیلی(

کل پروتئین
)لیترگرم در دسیمیلی(

HDL
)یترلگرم در دسیمیلی(

LDL
)لیترگرم در دسیمیلی(

خاکیسطح پودر کرم
25/16643/5817/9c50/64a06/90صفر

266/14939/6346/5c62/72ab35/64
473/15702/6032/9b37/88ab35/57
693/15654/5861/7a62/98b60/46

SEM98/1543/888/106/420/15
781/0923/0162/0001/0041/0سطح احتمال

).P>05/0(داري دارند درصد با یکدیگر اختالف معنی5هاي هر ستون با حروف متفاوت در سطح آماري میانگین: *
منابع 
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Effect of Different Levels of Earthworm Meal (Eisenia Fetida) on Performance,
Carcass Characteristics and Blood Parameters of Broiler Chickens

Hamid Gholami1, Mahmoud Shams Shargh2, Mehdi Zarabi3 and
Saeeid Zerehdaran4

Abstract
Current experiment was conducted to determine the effect of different levels of earthworm meal

(Eisenia fetida) on performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens.
For this purpose, a completely randomized design with four levels of earthworm meal as treatments
(0, 2%, 4% and 6%) using 96 day old Ross male chicks were performed. Each treatment consisted
of 4 replicates with 6 chickens in each replicate. Chickens were fed the dietary treatments for 6
weeks. At the end of the experiment (d 42), two birds from each replicate were slaughtered. The
results indicated that, dietary supplementation with 2% of earthworm meal is significantly increased
body weight and feed intake (P<0.05), while it has no effect on feed conversion ratio. Breast
percentage of chickens fed by 2,4 and 6% of earthworm meal was significantly higher than control
group (P<0.05). Using earthworm meal was not effective on other carcass characteristics (carcass,
thigh and abdominal fat percent). Chickens fed earthworm meal showed significantly lower LDL
and higher HDL levels compared to control group (P<0.05). According to present results,
supplementation of diets with 2% of earthworm meal increased final body weight, feed intake,
breast percentage and HDL level and decreased LDL level in the blood of broiler chickens.
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