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 چکیده

های  پرچربی با کنجاله سویا بر عملکرد پرواری، فراسنجه  منظور بررسی اثرات جایگزینی سطوح متفاوت سویایپژوهشی به     
ام شد. جیره پرواری با درصدهای راس بره پرواری نژاد زل انج 22های خونی بر روی  پذیری ماده خشک و فراسنجه تجزیه

درصد کنجاله سویا بود که با درصدهای  ۸پرچربی تهیه شده بود. کنسانتره حاوی   متفاوت کنجاله سویای جایگزین شده با سویای
های  با ذرت سیلویی مخلوط شد. فراسنجه 32به  02درصد سویای پرچربی جایگزین و سپس به نسبت  122و  66، 33صفر، 
گذاری در  شده انجام شد. شکمبه  بر روی چهار راس گوسفند فیستوله in situری ماده خشک چهار جیره با روش پذی تجزیه
 در تیمارهای آزمایشی مصرفی روزانه و مقدارخوراک   وزن ساعت صورت گرفت. افزایش 02و  4۸، 24، 16، ۸، 4های صفر،  ساعت

های  . فراسنجه(p<2123/2)دار داشت  خوراک نیز تفاوت معنی  دیلتب  . همچنین ضریب(p<2221/2) داشتدار  تفاوت معنی
دار نداشت. در انتهای پژوهش، در تیمارهای دریافت کننده سویای پرچربی، سطوح  خونی در ابتدای پژوهش تفاوت معنی

روتئین با چگالی پایین تفاوت دار نداشت اما مقدار کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی باال و لیپوپ گلیسرید و گلوکز تفاوت معنی تری
نیز افزایش داشت  HDL( افزایش یافته بود، اما مقدار 212۸/2>p) LDL( و p<2224/2دار یافت. اگرچه کلسترول ) معنی

(220۸/2>pدر آزمایش .)  هایin situ های تندتجزیه  های حاوی سویای پرچربی، در بخش جیره(2112/2>p) کندتجزیه ،
(21۸۸/2>pو سرعت عب ) درصد در ساعت  2ور(2066/2>p) ماده خشک پذیری. نتایج تجزیهداشتدار  تفاوت معنی ،

 شود.می های پرواریبرههای خونی و افزایش وزن نشان داد استفاده از سویای پرچربی در جیره سبب افزایش عملکرد فراسنجه
 

 ی، بره زلپذیری، پرواربندتجزیه سویای پرچربی، فراسنجه خونی، کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
از اهداف تغذيه پروتئین در نشخوارکنندگان فراهم کردن      

مقادير کافی از پروتئین قابل تجزيه در شکمبه است. به 
پروتئینی که بتواند از شکمبه عبور و وارد روده باريک شود و 

(. 92) گويند 9عبوریدر آنجا هضم و جذب گردد، پروتئین 
ترين مکمل گیاهی عنوان مناسببهسويا از ديرباز کنجاله 

تأمین کننده احتیاجات پروتئینی در جیره مورد استفاده قرار 
دلیل وجود مشکالتی مانند مواد ضد اما به . گرفته است

موجود در اين ماده خوراکی، مصرف آن با ی اتغذيه
امروزه گرايش به استفاده از دانه . هايی مواجه استمحدوديت

کنجاله سويا و چربی ی برانوان جايگزينی عبهی سويای پرچرب
پرچربی از (. سويای 21) در خوراك روند رو به رشد يافته است

های فرآوری نوين های جديدی است که با روشجمله خوراك
دام و طیور به نويسی تغذيهساخته شد و جايگاه خود را در جیره

ن دست آورده است. اين ماده اگرچه حاوی مقدار کمتر پروتئی
سويا است، اما به دلیل دارا بودن مقادير نسبت به کنجاله 

درصد(، حاوی میزان باالی انرژی  91باالی روغن )حدود 
برای استفاده در جیره است. جايگزينی سويای پرچربی با 

کننده میزان بیشتری از سويا به اين علت که تأمینکنجاله 
ديده  انرژی قابل سوخت و ساز و همچنین به جهت حرارت

شدن سويا دارای پروتئین عبوری هست، برای تأمین نیازهای 
فرآوری متعددی بر روی های (. روش9تر است )دام مناسب

 ينا از جملهپذيرد که خوراك به ويژه کنجاله سويا صورت می
است  9در حرارت باال و در زمان کوتاه 2ها اکسترودکردنروش

را بودن مقادير باالی سويای پرچربی اکسترود شده با دا .(24)
ی( چربدرصد  91و  ینپروتئدرصد  44حدود پروتئین و چربی )

. اين (92)های مناسب پروتئین عبوری است يکی از نمونه
فرآيند همچنین سبب خنثی شدن عوامل بازدارنده و 

ای، افزايش ماندگاری فرآورده، افزايش پروتئین ضدتغذيه
دست نخورده ماندن عبوری، تأمین کننده انرژی و همچنین 

شود. استفاده از سويای پرچربی ترکیب بعد از فرآوری می
مستلزم به کارگیری بیشتر خوراك برای تأمین کمیت و 

دلیل هزينه (. به 1،22،21کیفیت ماده جايگزين شده نیست )
های متفاوتی برای های پروتئینی از روشباالی کنجاله

مواد خوراکی در افزايش محتوای پروتئین غیرقابل تجزيه 
ها کاهش شود که هدف از اين فرآوری شکمبه استفاده می

پذيری پروتئین در شکمبه و افزايش قابلیت هضم آن در تجزيه
های فرآوری استفاده از  باشد. از انواع روش روده باريک می

ترين روش فیزيکی مورد حرارت است که اين روش رايج
ويای پرچربی در مقايسه با ستفاده از س(. ا91باشد ) استفاده می

و  5ها توکوفرول 4ها کنجاله سويا هم به سبب داشتن ايزوفالون
ها و هم به سبب داشتن پروتئین عبوری  اکسیدان ساير آنتی

باالتر گزينه مناسبی در برآورد احتیاجات نشخوارکنندگان به 
(. همچنین از آنجايی که هر مکمل خوراکی 9آيد )حساب می

درصد در جیره استفاده شود، سويای  5تر از تواند بیشنمی
 پرچربی با دارا بودن ترکیبات مناسبی از اسیدهای چرب، 

های دامی و در تواند موجب بهبود کیفیت چربی در فرآوردهمی
مثبت استفاده از (. اثرات 94تر شود )نتیجه فرآورده سالم

1-By – Pass Protein                                                      2- Extrud                                             3- Short Time and High Temperature 

4- Isoflavones                                                               5- Tocopherols                   

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 تولیدات دامی پژوهشهای

 

 

 

 

 



 18........ ..................................................................... ّبی ذًَی ٍفطاؾٌدِ اثطات خبیگعیٌی ؾطَح هتفبٍت ؾَیبی پطچطثی ثب کٌدبلِ ؾَیب ثط ػولکطز پطٍاضی،

 ؾَیبی پطچطثی زض تغصیِ طیَض اظ یک ؾَ ٍ اؾتفبزُ اظ 
ّبی ؾَیبی پطچطثی هثل پطٍتئیي ػجَضی ٍ اًطغی ثبال یتقبثل

اظ ؾَی زیگط، ؾجت قس ثطای ثطضؾی اثطات ؾَیبی پطچطثی 
اظ ٌسگبى ٍ پطٍاضثٌسی ثطُ اقسام قَز. ّسف زض تغصیِ ًكرَاضکٌ

زض  1ایي پػٍّف ثطضؾی تأثیط خبیگعیٌی ؾَیبی پطچطثی
از ظل ّبی ًػؾطَح هتفبٍت ثب کٌدبلِ ؾَیب زض پطٍاضثٌسی ثطُ

ّبی ثَز کِ ػالٍُ ثط تأثیط ثط ػولکطز پطٍاضثٌسی، فطاؾٌدِ
 ّب ًیع زض ایي پػٍّف ثطآٍضز قس. ُپصیطی خیطذًَی ٍ تدعیِ

 
 هاروش ومواد 

 ای پذیزی شکمبههای تجزیهفزاسنجه
ثرف زض ایؿتگبُ پػٍّكی زاًكکسُ ػلَم زاهی  ایي     

اثتسا اًدبم قس. زاًكگبُ ػلَم کكبٍضظی ٍ هٌبثغ طجیؼی گطگبى 
ؾپؽ کٌؿبًتطُ  .یک ًوًَِ ّوگي اظ ّط کٌؿبًتطُ تْیِ گطزیس

هتط ػجَض هیلی 25/0ذَثی ذطز ٍ اظ الک ثب قطط ِ ثب آؾیبة ث
ذكک هالک ػول پصیطی هبزُاظ آًدب کِ تدعیِزازُ قس تب 

پؽ اظ آى  (.2) ثب یکسیگط هتٌبؾت ثب ظیط الک اًساظُ شضاتثَز، 
 72زض آٍى  هستی کٌؿبًتطُ اًتربة ٍ یک ًوًَِ ّوگي اظ ّط

کكی قجلی ًؿجت ثِ ٍظى ُ قس کِقطاض زاز گطازؾبًتی زضخِ
. ؾِ گطم ًساقت ٍ ثِ هبزُ ذكک ثبثتی ضؾیسکبّف ٍظًی 

ّبی ًبیلًَی ثِ هبزُ ذكک اظ ّط ًوًَِ ضا ٍظى ٍ زض کیؿِ
هیکطٍهتط قطاض زازُ  40±5هتط ٍ ثب قطط هٌفص ؾبًتی 7×10اثؼبز 

 ثطای  ًد ًبیلًَی هحکن ثؿتِ قس. ثبّب ٍِ زض کیؿ
ثب گصاضی گَؾفٌساى، تؼساز چْبض ضأؼ گَؾفٌس ًط ثبلغ قکوجِ

 کیلَگطم 45±3ؾبل ٍ هیبًگیي ٍظًی  زٍهیبًگیي ؾٌی حسٍز 
تکطاض اظ ّط تیوبض )زٍ کیؿِ زض  هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتٌس. زٍ

ٍ  48، 24، 16، 8، 4قکوجِ ّط گَؾفٌس( طی ؾبػبت صفط، 
ی کبهل ّب پؽ اظ قؿتكَکیؿِ زض قکوجِ قطاض زازُ قس. 72

ؾبػت زض آٍى  24ثِ هست  ،ٍ ًگْساضی زض ظیط خطیبى آة
ٍضز آٍظى ٍ هقساض هبزُ ذكک ًبپسیسقسُ ثطًگْساضی ٍ هدسز 

ثب  ّبپصیطی هبزُ ذكک زض ایي ًوًَِتدعیِ. ضطایت گطزیس
ثجت ٍ ( ٍ 33) ف ٍ هکسًٍبلسَاؾتفبزُ اظ هسل پیكٌْبزی اضؾک

 2007 2افعاض اکؿلزؾت آهسُ ثب ًطمِ ّبی ثپطزاظـ زازُ
 اًدبم قس. قطح اخعا هؼبزلِ ثِ صَضت شیل اؾت:

P=a+b(  – e
–ct

) 
ED=a+(b×c)/(c+k) 

P; ثطحؿت زضصس( پصیطیتدعیِپتبًؿیل( 
a; تدعیِثرف ؾطیغ 

b; تدعیِثرف کٌس 
c; تدعیًِطخثبثت 
t; ؾبػتظهبى هبًسگبضی ًوًَِ زض قکوجِ ث ِ 

ED; ِثطحؿت زضصس( پصیطی هَثطتدعی( 
k;  ض ػجًَطخثبثت 

 ،02/0 ّب ثب زض ًظط گطفتي ًطخ ػجَضهَثط ًوًَِپصیطی تدعیِ
. هحبؾجبت صَضت گطفتِ زض ؾبػت هحبؾجِ قس 08/0ٍ  05/0

ّبی . زازُ(32،45)صَضت پصیطفت  3کطٍافعاض فیتًیع ثب ًطم
 SAS افعاضؾتفبزُ اظ ًطمصبزفی ثب ا حبصل زض قبلت ططح کبهالً

ّب ثب ٌس ٍ هقبیؿِ هیبًگیيهَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت
 .آظهَى زاًکي اًدبم قس

 پزواربندی عملکزد
اصالح ًػاز ٍ پطٍضـ  پػٍّكیططح زض ایؿتگبُ  ایي   

اًدبم خْبز کكبٍضظی اؾتبى گلؿتبى  ًػازّبی ظل ٍ زاالق
یبًگیي ؾي ؾِ ضأؼ ثطُ ثب ه 20ایي پػٍّف ثط ضٍی  پصیطفت.

گطم اًدبم کیلَ 44/19±1/0قطٍع پطٍاضثٌسی  ٍظىهبّگی ٍ 
ثٌسی قسًس ٍ پؽ ّب زض چْبض تیوبض ٍ پٌح تکطاض زؾتِقس. ثطُ
ضٍظ  84، ثِ هست ّفتِ( زٍضٍظ ) 14پصیطی زٍضُ ػبزتاظ طی 

  ّب زضثطُزٍضُ پطٍاضثٌسی ضا ؾپطی کطزًس. ّفتِ(  12)
 ،ًؿجی یکؿبى اظ ثبثت ًَضحبٍی قطایط  ّبی اًفطازیخبیگبُ

س. ثطای ؾتطؾی ثِ آة ٍ ذَضاک ًگْساضی قسًزهب ٍ ز
خلَگیطی اظ ذطٍج ضٍغي ٍ ّوچٌیي ترطیت ًكسى ؾبذتبض 

گطاز ٍ زض زضخِ ؾبًتی 160تب  150زاًِ، ؾَیب ضا زض حطاضت ثبال 
تب ثبػث کبّف زٌّس  ثبًیِ حطاضت هی 20تب  15ظهبى کَتبُ 

 یفیتک یفافعا کٌدبلِ ؾَیب ٍي ای پطٍتئیًطخ تدعیِ قکوجِ
 .(24،30،46) قَزی هغص ضفتي هَاز ضس یيث ٍ اظ یيپطٍتئ

زضصس کٌدبلِ ؾَیب ثَز کِ ثِ تطتیت ثب  8کٌؿبًتطُ پبیِ حبٍی 
زضصس ؾَیبی پطچطثی خبیگعیي قس. ثط  100ٍ  66ٍ  33

پؽ اظ ّط ٍظى کكی، ثط حؿت ٍظى ثِ  )NRC )1985هجٌبی 
طُ هقساض ذَضاک هصطفی ًؿجت زؾت آهسُ، ثطای ّط ضاؼ ث

زضصس ػلَفِ هحبؾجِ ٍ ّط ضٍظ هقساض  30زضصس کٌؿبًتطُ ٍ  70
ذَضاک تؼییي قسُ ثِ صَضت خساگبًِ ثطای ّط ثطُ تَظیي ٍ زض 
زٍ ٍػسُ صجح ٍ ػصط )ّفت صجح ٍ چْبض ثؼساظظْط( زض اذتیبض 

 1ّب زض خسٍل گطفت. تطکیجبت هتفبٍت خیطُّب قطاض هیثطُ
 ُ اؾت.ًكبى زازُ قس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Full Fat Soybean                                                                           - Excel                                                     - Fit curve 
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 های آزمايشی و محتوای مواد مغذی آنها )برحسب درصد(دهنده جیرهاجزاء تشكیل -9جدول 
Table 1. Ingredients and chemical compositions of experimental diets (% of DM) 

 درصد 911 درصد 66 درصد 99 شاهد اقالم خوراکی

91/42 سبوس گندم  91/42  91/42  91/42  

11/49 دانه جو  11/49  11/49  11/49  

51/9 تفاله میوه  51/9  51/9  51/9  

91/9 سبوس شالی  91/9  91/9  91/9  

51/4 باگاس  51/4  51/4  51/4  

51/4 مالس چغندر  51/4  51/4  51/4  

51/4 دانه ذرت  51/4  51/4  51/4  

21/9 کربنات کلسیم  21/9  21/9  21/9  

21/9 آنزيمیت  21/9  21/9  21/9  

11/1 کنم  11/1  11/1  11/1  

19/1 اوره  61/1  61/1  62/1  

61/1 کنجاله سويا  11/9  11/9  - 

51/9 - *سويای پرچربی  11/9  61/1  

54/41 ذرت سیلويی  11/41  11/41  19/41  

    ترکیبات شیمیايی
 ماده خشک )درصد(

خام )درصد( پروتئین  
91/66 11/61 11/66 61/66 
12/92 19/92 14/92 12/92 

ی خنثی )درصد(اف غیرقابل حل در شويندهالی  11/99 91/99 11/91 61/91 
 21/2 91/2 61/9 91/4 چربی خام )درصد(

 19/4 19/4 11/4 11/4 )کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک(انرژی قابل سوخت و ساز 

 بود.درصد از کنجاله سويا استفاده شده  911دهنده جیره فاقد سويای پرچربی است و شاهد نشان
 درصد از کنجاله سويا با سويای پرچربی جايگزين شده بود.  99ای است که در آن دهنده جیرهدرصد نشان 99ستون  
 درصد از کنجاله سويا با سويای پرچربی جايگزين شده بود. 66ای است که در آن دهنده جیرهدرصد نشان 66ستون 
 است که با سويای پرچربی جايگزين شده بود. دهنده جیره فاقد کنجاله سويا درصد نشان 911ستون 

 تاه تهیه شده در دستگاه اکسترودردانه سويای اکسترود شده در دمای باال و زمان کو: * 
 

ها درصد سويای به سبب افزودن سیلوی ذرت به جیره     
و  11/9و  51/9ها به درصدهای پرچربی مصرف شده در جیره

ها در طرح قرار تغذيه بره تقلیل يافت و مورد مصرف و 61/1
کشی وزن هاهفته يكبار بره دوپرواربندی، هر  در طولگرفت. 

 وزنساعت قبل از  94ها از بره يادداشت شد. و نتايج حاصل
خوراک در اختیار نداشتند تا شرايط  کشیوزنتا زمان  کشی
ناشی از حجم خوراک مصرفی نباشد. پس از وزن  کشیوزن

در  گرفتند.ها مورد تغذيه قرار میقاپان، برهبره با  41کشی هر 
ار هفت دوره وزن کشی مجموع برای هر تكرار در هر تیم

 صورت پذيرفت.
 های خونیفراسنجه

ها در دو نوبت ابتدا و انتهای دوره گیری از برهخون     
پرورش انجام شد و طی آن سه راس بره به صورت تصادفی 

هر دو دوره تعیین شد. برای گیری در در هر تیمار برای خون
ها در حالت ناشتا باقی ساعت قبل، بره 94گیری از خون

های خال از سیاهرگ گردنی انجام و گیری با لولهخون ماندند.
ساعت به آزمايشگاه انتقال داده شد. در آنجا  4در کمتر از 

دور در دقیقه و در مدت  9111ها در دستگاه ساتريفیوژ با لوله
های سانتريفیوژ شد و پالسمای جدا شده در تیوپدقیقه  91

های خونی در دربسته ريخته شد و تا زمان آنالیز فراسنجه
هايی که گراد نگهداری شد. فراسنجهدرجه سانتی -41برودت 

گلوکز، تری گلیسريد، کلسترول، مورد آنالیز قرار گرفت شامل 
چگالی  و لیپوپروتئین با 9(HDLلیپوپروتئین با چگالی باال )

های های تعیین فراسنجهبودند. کلیه روش 2(LDLپايین )

های آنالیز های شرکت سازنده کیتخونی بر مبنای پروتكل
آزمايش عملكرد در قالب يک طرح  انجام شد. پارس آزمون

 افزار ها با نرمکامال تصادفی انجام و تجزيه و تحلیل داده
SAS 9.1 (21 و رويه )GLM ها به روش نو مقايسه میانگی

انجام شد. مدل آماری طرح  درصد 1ح احتمال دانكن در سط
 باشد:به صورت زير می

Yij = µ + Ti + eij 
Yij: تكرار  یمشاهدهjماریام از تi ام 

µ: یریگن صفت مورد اندازهیانگیم 
Ti: مار یاثر تiام 
eij: ی آزمايشیخطا 
 

 نتایج و بحث
 ایپذیری شکمبههای تجزیهفراسنجه

های حاوی سويای پذيری جیرهدار بین تجزيهتفاوت معنی     
و  (p<1994/1)پرچربی و کنجاله سويا در بخش تند تجزيه 

وجود داشت. بخش تند تجزيه در  (p<1955/1)کند تجزيه 
داری کاهش و بخش کند تجزيه تیمار چهارم به صورت معنی

رها تیمار يک که حاوی کنجاله سويا بود، نسبت به باقی تیما
 کاهش داشت. در اين پژوهش نرخ ثابت تجزيه و 

دار نشد معنی 15/1و  11/1های پذيری موثر در سرعتتجزيه
دار به دست آمد معنی 14/1و تنها در سرعت عبور 

(1166/1>p).

 
 
 

1- High Density Lipoprotein                                                                                                                             2- Low Density Lipoprotein 



 02.............................................................................  های خونی وفراسنجه ه سویا بر عملکرد پرواری،اثرات جایگزینی سطوح متفاوت سویای پرچربی با کنجال

 های آزمایشی حاوی سطوح متفاوت سویای پرچربی )برحسب درصد(خشک در جیرهپذیری مادهتجزیه -0جدول 
Table 2. Dry matter degradability experimental diets containing different levels of full fat soybean (% of DM)  

 SEM P-value درصد 022 درصد 66 درصد 33 شاهد 

 a66/06 a62/02 ab33/03 b66/01 110/2 2000/2 (aاجزای سریع تجزیه )

 c36/32 bc20/33 ab82/32 a66/38 226/2 2088/2 (bاجزای کند تجزیه )

 028/2 018/2 062/2 006/2 208/2 6662/2 (cنرخ ثابت تجزیه )

 00/28 00/28 02/21 31/28 626/2 0026/2 (a+bاجزای مورد تجزیه )

 a62/28 ab82/20 ab33/20 b28/21 222/0 2066/2 20/2پذیری موثر در سرعت تجزیه

 2100/2 028/0 68/20 23/22 62/22 23/21 22/2پذیری موثر در سرعت تجزیه

 2026/2 001/0 38/22 23/23 32/28 23/28 28/2پذیری موثر در سرعت تجزیه

 درصد از کنجاله سویا استفاده شده بود. 022دهنده جیره فاقد سویای پرچربی است و شاهد نشان
 سویای پرچربی جایگزین شده بود.  درصد از کنجاله سویا با 33ای است که در آن دهنده جیرهدرصد نشان 33ستون   

 درصد از کنجاله سویا با سویای پرچربی جایگزین شده بود. 66ای است که در آن دهنده جیرهدرصد نشان 66ستون 
 دهنده جیره فاقد کنجاله سویا است که با سویای پرچربی جایگزین شده بود. درصد نشان 022ستون 

 داری را با یکدیگر دارند. تفاوت معنی 22/2ان نیستند، در سطح آماری اعدادی که در هر ردیف دارای حروف یکس
 SEMیا خطای معیار میانگین. : خطای برآورد میانگین 

 
سریع تجزیه درصدی از پروتئین خام خوراک است بخش      

شود. که در زمان صفر )آغاز شکمبه گذاری( از کیسه خارج می
پروتئین با حاللیت باال و ، 1ازت غیر پروتئینیاین بخش شامل 

(. فرض بر 20،30) ها استهایی ریزتر از منافذ کیسهپروتئین
شود و فقط در این است که این بخش بطور کامل تجزیه می

(. در 30نقش دارد ) 2پروتئین قابل تجزیه در شکمبهتامین 
 تصورتی که بخش کند تجزیه شامل قسمتی از پروتئین اس

و به ذراتی متصل است که  باشدیمکه بالقوه قابل تجزیه 
اندازه آنها از منافذ کیسه بزرگتر است. این بخش در تامین 

و اسیدهای آمینه نقش  3پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه
دارد. مقدار تجزیه بخش کند تجزیه در شکمبه به ثابت نرخ 

پذیری آن و نرخ عبور مواد تجزیه نشده از شکمبه تجزیه
(. بنابراین کاهش بخش تند تجزیه، 20،30بستگی دارد )

افزایش بخش کند تجزیه و کاهش نرخ تجزیه سبب کاهش 
شود که با افزایش شکمبه می رپذیری موثر پروتئین دتجزیه
RUP .از آنجا که اکسترود شدن سویا سبب  همراه است

پذیری پروتئین و افزایش مقدار پروتئین عبوری کاهش تجزیه
جب کاهش حاللیت پروتئین سویا در گردد، مو از شکمبه می

شکمبه شده که نهایتا این امر موجب افزایش میزان اسیدهای 
با توجه به ساز و کار (. 3آمینه قابل جذب در روده دام است )

پذیری موید این امر بیان شده، تاثیرات مشاهده شده بر تجزیه
پذیری مناسبی را نسبت به بود که دانه سویای پرچربی تجزیه

پذیری ماده طی تحقیقی درباره تجزیه جاله سویا نشان داد.کن
خشک کنجاله سویای فرآوری شده و کنجاله سویای فرآوری 

های پذیری موثر در سرعتنشده، نتایج نشان داد در تجزیه
پذیری سویای فرآوری در ساعت تجزیه 28/2و  22/2، 20/2

رتی بر (. با فرآوری حرا38نشده بیشتر از فرآوری شده بود )
در بررسی (. 08روی سویا، ثابت نرخ تجزیه تفاوت نشان نداد )

پذیری در کنجاله سویای فرآوری شده و های تجزیهفراسنجه
فرآوری نشده و کنجاله کلزای فرآوری شده و فرآوری نشده، 
در بخش سریع تجزیه بین سویا و کلزای فرآوری شده، نسبت 

 دار وجود داشت. یهای فرآوری نشده تفاوت معنبه کنجاله
اگرچه در بخش کند تجزیه و ثابت نرخ تجزیه این تفاوت 

 20/2پذیری موثر در نرخ عبور دار نشد. اما در تجزیهمعنی
پذیری موثر در داری مشاهده شد، اما تجزیهدرصد تفاوت معنی

 داری نداشتندمعنیدرصد تفاوت  28/2و  22/2های عبور نرخ
دادن و اکسترودکردن وری حرارتی تفتآاثر عمل(. مطالعه 00)

سویا نشان داد که تف دادن  پذیری دانهبر خصوصیات تجزیه
دار بخش سریع و اکسترود کردن دانه سویا سبب کاهش معنی

تجزیه و افزایش مقدار بخش کند تجزیه است. ثابت نرخ 
تجزیه نیز در دانه تف داده و اکسترود نسبت به دانه خام 

پذیری در بررسی اثر اکسترود بر تجزیه (.02کاهش یافت )
ای دانه سویا نتایج نشان داد بخش کند تجزیه سویای شکمبه

تر بود. اکسترود کردن برشته شده نسبت به سویای خام پایین
 دار ثابت نرخ تجزیه و دانه سویا سبب کاهش معنی

پذیری موثر ماده خشک در مقایسه با سویای خام شد تجزیه
ه به کاهش عددی نرخ تجزیه در تیمارهایی که با توج (.06)

رسد که حاوی سویای فرآوری شده بیشتر هستند، به نظر می
 های دیگر به روش اکسترود کردن سویا نسبت به روش

گیری آن در جیره مثل کنجاله یا برشته کردن، بهتر و کار
همچنین از آنجا که حرارت با تغییر  (.06موثرتر باشد )
های عرضی در داخل و بیرون ئین و ایجاد پلساختمان پروت

ها سبب کاهش قابلیت حل زنجیره پلی پپتیدی با کربوهیدرات
شدن پروتئین، کاهش قابلیت دسترسی به پروتئین برای 

 های میکروبی و کاهش نرخ تجزیه آن در شکمبه آنزیم
ای از ( و با توجه به اینکه پروتئین بخش عمده23شود )می

دهد، کاهش بخش نرخ ه سویا را تشکیل میماده خشک دان
پذیری تواند ناشی از کاهش تجزیهتجزیه ماده خشک می

 (.06پروتئین آن باشد )
 عملکرد پرواربندی

، مقدار با افزایش درصد استفاده از سویای پرچربی در جیره     
دار افزایش یافت  خوراک مصرفی به صورت معنی

(2220/2>p) افزایش وزن روزانه .(2220/2>p)  و همچنین
نیز به همین صورت  (p<2023/2)ضریب تبدیل خوراک 

 دار یافت. افزایش معنی

 
1- Non-Protein Nitrogen (NPN)                                                                                        2- Rumen Degradable Protein (RDP) 

3- Rumen Undegradable Protein (RUP)  
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 ّبی ًز پزٍاریهصزف خَراک، افشايؼ ٍسى رٍساًِ ٍ ضزيت تجذيل خَراک در ثزُ تبثیز عغَح هتفبٍت عَيبی پزچزثی ثز -3خذٍل 
Table  . The effect of different levels full fat soybean on feed intake, daily weight gain and FCR in fattening male 
              lambs 

 SEM P-value درصذ  100 درصذ  66 درصذ  33 ؽبّذ 

 36/19 47/19 50/19 42/19 043/0 3520/0 (Kgٍسى ؽزٍع پزٍار )
 c10/27 b53/28 a50/30 a00/31 052/0 0421/0 (Kgٍسى پبيبى پزٍار )

 c39/1 c40/1 b49/1 a55/1 244/0 0001/0 (Kgهصزفی رٍساًِ ) خَراک
 c00/92 b00/108 a00/131 a00/138 058/0 0001/0 (gافشايؼ ٍسى رٍساًِ )
 a12/15 a92/14 b34/11 b26/11 592/0 0103/0 ضزيت تجذيل خَراک

 کٌٌذُ خیزُ فبقذ عَيبی پزچزثی اعت.دٌّذُ تیوبر دريبفتؽبّذ ًؾبى 
 درصذ اس کٌدبلِ عَيب ثب عَيبی پزچزثی خبيگشيي ؽذُ اعت.  33ای کِ در آى کٌٌذُ خیزُدٌّذُ تیوبر دريبفتدرصذ ًؾبى 33عتَى  
 ثب عَيبی پزچزثی خبيگشيي ؽذُ اعتدرصذ اس کٌدبلِ عَيب  66ای کِ در آى کٌٌذُ خیزُ-دٌّذُ تیوبر دريبفتدرصذ ًؾبى 66عتَى 

 کٌٌذُ خیزُ فبقذ کٌدبلِ عَيب اعت کِ ثب عَيبی پزچزثی خبيگشيي ؽذُ اعت. دريبفتدٌّذُ تیوبر درصذ ًؾبى 100عتَى  
 داری را ثب يکذيگز دارًذ. تفبٍت هعٌی 05/0اعذادی کِ در ّز رديف دارای حزٍف يکغبى ًیغتٌذ، در عغح آهبری 

 SEMيب خغبی هعیبر هیبًگیي. : خغبی ثزآٍرد هیبًگیي 
  

دهبّبی هتفبٍت، داًِ خبم  عی پضٍّؾی ثزای هقبيغِ     
عَيب ٍ داًِ اکغتزٍد ؽذُ هَرد تغذيِ گبٍّبی ؽیزی قزار 
گزفت کِ ًتبيح ًؾبى داد خَراک هصزفی ثزای تیوبرّب 

داری ًذاؽت، ثب ايي حبل گبٍّبيی کِ اس عَيبی اختالف هعٌی
درخِ اعتفبدُ کزدُ ثَدًذ، خَراک  130اکغتزٍدؽذُ در دهبی 
تَاى ثِ خبعز علت اصلی آى را هی اًذ.هصزفی کوتزی داؽتِ

(. 14افشايؼ کیفیت پزٍتئیي داًِ عَيب در اثز فزآٍری داًغت )
کبًَاليی کِ ثِ رٍػ تْیِ عَيبی پزچزثی، ثِ کبًَالی 

ّبی پزٍاری هَرد اعتفبدُ پزچزثی تجذيل ٍ در پزٍارثٌذی ثزُ
داری در هبدُ خؾک هصزفی ًؾبى قزار دادًذ تفبٍت هعٌی

ّبی هتفبٍتی اس ضزيت تجذيل ٍ افشايؼ ِ ًغجتًذادًذ. اگزچ
(. پضٍّؾی ثز 8ٍسى رٍساًِ در تیوبرّبی هتفبٍت هؾبّذُ ؽذ )

رٍی اثز فزآٍری حزارتی غالت، رؽذ عزيع تز ٍ ٍسى ًْبيی 
ثبالتز ٍ ضزيت تجذيل خَراک ثْتز ًغجت ثِ ؽبّذ را ًؾبى 

(. عی پضٍّؾی حزارت دادى کٌدبلِ عَيب ٍسى ثذى 5داد )
ذاى را در تیوبر حبٍی عَيبی پزچزثی افشايؼ ٍ گَعفٌ

ّوچٌیي پزٍتئیي هحلَل ٍ دعتزعی ثخؼ پزٍتئیٌی خیزُ را 
(. يکی اس داليل اثز عَيبی پزچزثی ثز رؽذ، 23کبّؼ داد )

ٍخَد اعیذّبی آهیٌِ هَثز در ايي خَراک اعت. اگزچِ هیشاى 
تز اس عَيبی خبم لیشيي در دعتزط ثزای عَيبی پزچزثی پبيیي

اعت ٍلی هیشاى لیشيي عجَری اس ؽکوجِ ثِ هزاتت ثبالتز اس 
 16ّب ثب خیزُ حبٍی (. در پضٍّؾی ثز16ُعَيبی خبم اعت )

درصذ پزٍتئیي خبم ٍ پٌح درصذ پزٍتئیي غیز قبثل تدشيِ در 
تغذيِ ؽذًذ.  ؽکوجِ يب پزٍتئیي غیزقبثل تدشيِ در ؽکوجِ

ا ًؾبى دادًذ ًتبيح هبدُ خؾک هصزفی ٍ ثبسدُ خَراک ثبالتز ر
ای خذيذ ثزای ًؾخَارکٌٌذگبى کَچک، (. عیغتن تغذي10ِ)

حذاکثز تأهیي پزٍتئیي هیکزٍثی در رٍدُ ٍ تبهیي پزٍتئیي 
(. چزا 20کٌذ )غیزقبثل تدشيِ عجَری اس ؽکوجِ را تَصیِ هی

کِ هقذار ٍ کیفیت اعیذّبی آهیٌِ رعیذُ ثِ رٍدُ ثبريک، 
یکزٍثی عبختِ ؽذُ در تأثیز ّویي دٍ عبهل پزٍتئیي هتحت

در  (.45ؽکوجِ ٍ هٌجع پزٍتئیي عجَری اس ؽکوجِ اعت )
ّبی ديگز ًیش ّویي ًتبيح هغتخزج ؽذُ اعت. عی پضٍّؼ

عبسی خیزُ ثب خَراک حبٍی پزٍتئیي غیزقبثل پضٍّؾی هکول
تدشيِ در ؽکوجِ در تغذيِ گَعفٌذ هَرد ثزرعی قزار گزفت 

تئیي غیزقبثل تدشيِ در کِ ًتبيح ًؾبى داد گَعفٌذاًی کِ پزٍ
ی ثیؾتزی دريبفت کزدُ ثَدًذ، اس هصزف خَراک ٍ ؽکوجِ

ّبی اثزات فزآٍری(. 16ًزخ رؽذ ثبالتزی ثزخَردار ثَدًذ )

پذيزی ّبی عَيب ٍ کلشا ثز گَارػفیشيکی ٍ ؽیویبيی کٌدبلِ
ّبی ًز هْزثبى ًؾبى ّبی پزٍاری ثزُظبّزی هَاد هغذی خیزُ
 پذيزی پزٍتئیي خبم در ری گَارػداد هقذار عذدی ٍ آهب

ّبی حبٍی کٌدبلِ عَيبی فزآٍری ؽذُ ثب حزارت ثبالتز خیزُ
ّب اس هقذار عبيز تیوبرّب ثَد کِ حبکی اس اثزات هثجت فزآٍری

اس آًدب کِ خَػ خَراکی هَاد  (.21رٍی هَاد خَراکی ثَد )
خَراکی هی تَاًذ عبهل هْوی ثزای افشايؼ هصزف خَراک 

تَاًذ علت هصزف ثیؾتز خَراک در اهز هیثبؽذ، ّویي 
 صذّبی ثبالتز عَيبی پزچزثی ثبؽذ. تیوبرّبی حبٍی در

ّبی عَيبيی کِ ثب اکغتزٍصى فزآٍری ؽذُ ثبؽٌذ دارای داًِ
اًزصی قبثل هتبثَلیغن ثیؾتزی ًغجت ثِ عَيبی خبم يب کٌدبلِ 

ّب قبثلیت ّضن هَاد هغذی داًِ ثبؽٌذ. ايي فزآٍریعَيب هی
را افشايؼ دادُ ٍ ثبعث افشايؼ اًزصی قبثل هتبثَلیغن عَيب 

هتبثَلیغن هتفبٍتی  هحققبى هختلف اًزصی قبثل (.47ؽًَذ )هی
اًذ کِ ايي عَيبی فزآٍری ؽذُ گشارػ کزدُرا ثزای داًِ 

ّبی هختلف عَيب، تَاًذ ثِ دلیل تٌَع در ٍاريتِّب هیتفبٍت
 ًِ عَيب ثبؽذ تفبٍت در تزکیجبت آى ٍ ًَع اکغتزٍد کزدى دا

دريبفتٌذ کِ ثب افشايؼ پزٍتئیي  (2)کَل ٍ ّوکبراى  (.6،9،11)
خیزُ هیشاى اثقبی ًیتزٍصى ٍ ّوچٌیي دفع ًیتزٍصى در ثذى ثِ 

تَاى اعتٌجبط کزد يبثذ. در ًتیدِ هیصَرت خغی افشايؼ هی
ّبی حبٍی پزٍتئیي ثبال، اس آًدب کِ اثقبی است در کِ در خیزُ

، ايي اهز ثبعث در دعتزط ثَدى ثِ هَقع ؽَدثذى ثیؾتز هی
ّبی ؽکوجِ خْت عبخت پزٍتئیي ًیتزٍصى ثزای هیکزٍة

ؽَد کِ حبصل آى ثْجَد هیکزٍثی ٍ اعتفبدُ در ثبفت ثذى هی
داًِ عَيبی فزآٍری ؽذُ  (.19رؽذ ٍ افشايؼ ٍسى ثذى اعت )

کٌٌذُ هٌبعت پزٍتئیي اعت ٍ ّن اس آى خْت کِ ّن تبهیي
خَد را ثِ آّغتگی ثِ هحیظ ؽکوجِ ٍارد رٍغي هَخَد در 

ّبی رٍغٌی عَيب در کٌذ )در هقبيغِ ثب ثِ کبرگیزی هکولهی
تَاًذ ثِ راحتی اس اثزات هٌفی اعیذّبی چزة غیز خیزُ( هی

درصذ کل اعیذّبی چزة عَيب را ؽبهل  80اؽجبع کِ ثیؼ اس 
ّبی ؽَد، ثکبّذ. اس خولِ ايي آثبر هٌفی در تغذيِ هکولهی

( کِ ثب افشٍدى اس 3ثبؽذ )ی، کبّؼ هصزف خَراک هیرٍغٌ
عَيبی پزچزثی در خیزُ، ثِ ّیچ عٌَاى ثب کبّؼ خَراک 
هصزفی ٍ در ًتیدِ کبّؼ ٍسى رٍثزٍ ًخَاّین ؽذ. راکیظ ٍ 

ّبی تزيپغیي در داًِ ّوکبراى ًؾبى دادًذ کِ ثبسدارًذُ
(. 37دّذ )عَيبيی کِ فزآٍری ًؾذُ ثبؽذ، رؽذ را کبّؼ هی

َى ٍ آتِ ًیش گشارػ کزدًذ اکغتزٍد کزدى داًِ عَيب لیغ
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گرم در میلی 7/85تواند از های تریپسین را میغلظت بازدارنده
گرم در گرم دانه سویای میلی 4/5گرم دانه سویای خام به 

شود فرآوری شده برساند که این کاهش باعث رشد بیشتر می
تغییر اندازه ذرات در ساختار دانه به واسطه فرآوری که  (.28)

تواند سبب تغییر دسترسی شود میبر روی دانه سویا انجام می
به نشاسته و پروتئین، خصوصیات تخمیری شکمبه، نرخ 

تر ماندگاری در شکمبه، دسترسی به منابع کربوهیدراتی و مهم
ود از همه، تغییر مکان گوارش شود که همگی باعث بهب

دانه  (.27شود )افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل می
تواند بدون سویای پرچربی به دلیل داشتن چربی باال می

پرداخت هزینه اضافی استخراج روغن، به عنوان منبع چربی و 
های آنتی همچنین پروتئین (.42پروتئین در جیره قرار بگیرد )

ین در سویای خام های تریپسها و مهارکنندهژنیک، لکتین
توانند اثرات منفی بر ریخت شناسی مخاط روده کوچک می

داشته و باعث کاهش رشد پرزها و در نتیجه کاهش جذب 
 مواد مغذی شوند که خود در نهایت باعث کاهش رشد حیوان 

 

پوزتای و همکاران گزارش کردند که سویای  (.58،44شود )می
اند با پرزهای مخاط توفرآوری نشده حاوی لکتین است که می

روده کوچک حیوان باند شده و باعث تخریب پرزها، کاهش 
های اپیتلیوم پرزها و همچنین کوتاه شدن مانی سلولزنده

لینر و کاکاد نیز نشان داد که  (.63پرزهای روده شود )
های توانند در عملکرد آنزیمهای تریپسین میبازدارنده

جاد کرده و پرزهای روده تریپسین و کیموتریپسین اختالل ای
. شودرا تخریب و در نتیجه باعث کاهش رشد حیوان می

 ترین ماده مغذی موثر بر مصرف خوراک پروتئین مهم
هایی که جیره حاوی پروتئین باال دریافت باشد. بنابراین برهمی
 (.23) کنندکنند، خوراک بیشتری نیز مصرف میمی

 های خونیفراسنجه
های خونی در ابتدای دوره تفاوت سنجههیچ یک از فرا     

های کلسترول داری نداشتند، اما در انتهای دوره فراسنجهمعنی
(2224/2>p ،)LDL (2525/2>p و )HDL (2205/2>p )

 افزایش داشتند.

 ه ماهههای نر پرواری در ابتدای و انتهای دوره سهای خونی برهتاثیر سطوح متفاوت سویای پرچربی بر فراسنجه -4جدول 
Table 4. The effect of different levels of full fat soybean on blood parameters fattening male lambs at the beginning  
               and end of the period of 3 months 

 SEM P-value درصد 522 درصد 33 درصد 66 شاهد 
       ابتدای دوره

 07/32 27/87 32/35 50/83 874/5 5278/2 (mg/dl) گلوکز
 43/62 32/25 02/22 02/62 332/2 2455/2 (mg/dl) تری گلیسرید

 46/72 22/72 24/77 43/70 342/5 5322/2 (mg/dl) کلسترول
HDL (mg/dl) 44/55 33/52 74/53 24/55 255/2 2026/2 
LDL (mg/dl) 82/84 36/88 02/88 36/84 508/5 5263/2 

       هانتهای دور
 35/36 70/36 02/36 52/32 674/5 5022/2 (mg/dl) گلوکز

 65/26 48/22 05/22 32/22 246/5 5236/2 (mg/dl) تری گلیسرید
 c83/45 b62/33 b85/37 a04/52 787/6 2224/2 (mg/dl) کلسترول

HDL (mg/dl) b58/56 ab52/25 ab35/22 a55/23 042/5 2525/2 
LDL (mg/dl) b24/62 ab55/45 ab03/45 a27/85 555/2 2205/2 

 دهنده تیمار دریافت کننده جیره فاقد سویای پرچربی است.شاهد نشان 
 درصد از کنجاله سویا با سویای پرچربی جایگزین شده است.  66ای که در آن دهنده تیمار دریافت کننده جیرهدرصد نشان 66 ستون

 درصد از کنجاله سویا با سویای پرچربی جایگزین شده است. 33ای که در آن ده جیرهدهنده تیمار دریافت کنندرصد نشان 33ستون  
 دهنده تیمار دریافت کننده جیره فاقد کنجاله سویا است که با سویای پرچربی جایگزین شده است. درصد نشان 522ستون  

 دهنده مقدار لیپوپروتئین با چگالی باال در خون است.نشان HDLردیف 
 دهنده مقدار لیپوپروتئین با چگالی پایین در خون است.نشان LDLردیف 

 داری را با یکدیگر دارند.تفاوت معنی 28/2اعدادی که در هر ردیف دارای حروف یکسان نیستند، در سطح آماری 
  SEMیا خطای معیار میانگین.  : خطای برآورد میانگین 
 

متفاوتی از  هایهای مورد تغذیه با جیرهطی پژوهشی بره     
 سطوح متفاوت سویای فرآوری شده، مقدار گلوکز و 

دار گلیسیرید مورد ارزیابی قرار گرفت که تفاوت معنیتری
نداشت اما مقدار کلسترول کاهش یافت. همچنین این جیره 

نیز موثر  HDLبر فاکتورهای خونی اوره، آلبومین، کلسترول و 
ویا بر برخی در پژوهشی اثر فرآوری کنجاله س (.6بود )

های پرواری نر مهربان مورد های خونی در برهفراسنجه
ها بر غلظت گلوکز خون مطالعه قرار گرفت که در آن فرآوری

از آنجا که انتقال چربی جیره در خون از  (.25تاثیرگذار نبود )
شود، بیان شده که نوع و سطح ها انجام میطریق لیپوپروتئین

های خون مقدار لیپوپروتئینچربی جیره بر ترکیب خون و 
اثرگذار است. بنابراین متابولیسم کبد، ساختار و عملکرد آن 

وابسته به اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع موجود در جیره 
است. این مسئله از آنجا که اسیدهای چرب پالسما، انعکاسی 

جیره باشد مهم است. از اسیدهای چرب موجود در جیره می
موجب افزایش غلظت کلسترول و حاوی مکمل چربی 

اندرسون و همکاران  (.52شود )های پالسما میلیپوپروتئین
تواند مقدار تری گزارش کردند که دانه سویای پرچربی می

(. 4گلیسرید و کلسترول سرم خون را تحت تاثیر قرار دهد )
های متعددی درباره اثر سویای فرآوری شده بر اگرچه فرضیه

ت اما بیشتر، این اثرات را ناشی از خون ارائه شده اس
های موجود در سویای الیگوساکاریدهای محلول و ایزوفالون

اند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآوری شده بیان کرده
. علت افزایش ها از جمله کلسترول موثر استمتابولیسم چربی
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تواند ناشی از این حقیقت باشد که می HDLکلسترول و 
چرب غیراشباع با پیوند دوگانه )خصوصا اسید اسیدهای 

اند، ابتدا به لینولئیک( که از هیدروژنه شدن فرار کرده
شوند و غلظت اسید لینولئیک در دانه کلسترول استریفیه می

ها ایزوفالون (.32،4،92)سویا بیشتر از کنجاله سویا است 
توانند متابولیسم ترکیباتی مقاوم به حرارت هستند که می

گلیسرید و تا ها را تحت تاثیر قرار داده و مقدار تریربیچ
از آنجا که  (.94حدودی کلسترول خون را کاهش دهد )

های پرواری صفات استفاده از سویای پرچربی در تغذیه بره
  پذیری،د و با توجه به نتایج تجزیهعملکردی را بهبود بخشی

 

 ری توصیه های پروااستفاده از سویای پرچربی در جیره بره
شود. نتایج نشان داد در مجموع، بهترین درصد افزودن می

درصد به جای  911سویای پرچربی در جیره، مقدار جایگزینی 
 کنجاله سویا است.

 
 قدردانیتشکر و 

با سپاس از همکاری صمیمانه جهاد کشاورزی استان      
گلستان در به اختیار گذاشتن امکانات پژوهش و با سپاس از 

لین محترم دانشکده علوم دامی دانشگاه گرگان که در مسئو
 .اجرای این طرح یاری رسانمان بودند
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Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effect of replacing different levels of Full Fat

Soybean with soybean meal on performance, degradation parameters and blood metabolites on
20 fattening Zel lamb. Fattening diet was made with different percentage of soybean meal that
replaced with full fat soybean. The concentrate contained 8 percent of soybean meal replaced
with 0, 33, 66 and 100 percent full fat soybean and then 70 percent to 30 percent was mixed
with corn silage. The dry matter degradation parameters of 4 indicated diets were determined by
in situ method using 4 fistulated sheep. Diets were incubated at 0, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 hours.
Daily body gain and the amount of consumed diet showed significant different at the biginig of
the experimental treatments, but FCR did not showed significant different. Blood parameters,
were not experiment. At the end of study, triglyceride and glucose levels had not significant
different; but the amount of cholesterol, high density lipoprotein (HDL) and low density
lipoprotein (LDL) was significant different. However cholesterol and LDL as well as the
amount of HDL was elevated. In in situ experiment, significant differences were observed in a,
b fraction and effective dry mater 0/02. The result of dry matter degiodation, blood parameter
and body weight gain showed the use of full fat soybean in the diet increase the performance of
fattening lambs.

Keywords: Blood parameters, Degradation, Full fat soybean, Fattening, Zel lambs
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