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چکیده
درصد کمتـر از حـد   20و 10کاب، توصیه شرکت : سطح مختلف پروتئین خام در جیره(سه3×3صورت فاکتوریل به یتحقیق

جیـره داراي گنـدم و جـو و    ،بعنـوان شـاهد  کنجاله سویابر پایه ذرت وايجیرهجیره:و سه نوع فرموالسیونشرکت کابتوصیه
جیره درهااسیدآمینهدار، لیزین و ترئونین کل آن برابر مقادیر کل همینگوگرديهااسیدآمینهکهمحصوالت جانبی کشاورزي برخی 

مقـادیر قابـل   آن، برابرقابل هضمدار، لیزین و ترئونین گوگردي هااسید آمینهه دوم با این تفاوت کهاي مشابه جیرجیرهو بود اول
به منظور بررسی اثر نوع خوراك و سطح پـروتئین  کامالً تصادفی در قالب طرحتکرار 4با )بودجیره اولدراسیدآمینه هضم همین

تاثیر نوع خوراك بر میزان مصرف، دفع و ابقاي نیتروژن (کیلـوگرم در واحـد   .تانجام گرفي گوشتیهاجیره بر دفع نیتروژن جوجه
سویا بیشترین میزان مصرف، ابقاء و دفع نیتروژن آمونیاکی و کمتـرین میـزان دفـع    -که جیره ذرتطوريهبود. بدارمعنیآزمایشی) 

ي هاضایعات کشاورزي متعادل شده بر اساس اسید) و برعکس جیره داراي گندم، جو و p>05/0نیتروژن در بستر را ایجاد نمود (
ي آمینه قابـل هضـم،   هاآمینه کل کمترین میزان مصرف، ابقاء و تولید نیتروژن آمونیاکی را باعث گردید. تنظیم جیره بر اساس اسید

ـ     هاوضعیت مصرف، ابقاء و دفع نیتروژن بستري جوجه ره باعـث  ي گوشتی را تا حدي بهبود بخشـید. کـاهش سـطح پـروتئین جی
) اما درصد ابقاء نیتروژن را در هـر واحـد آزمایشـی    p>05/0(مصرف، ابقاء و دفع نیتروژن به صورت مطلق گردیددارمعنیکاهش 

بهبود بخشید.  

اسیدآمینه قابل هضم، دفع نیتروژناك، سطح پروتئین، اسیدآمینه کل،فرموالسیون خورکلیدي:هاي اژهو

مقدمه
اي رده کردن احتیاجات تغذیهوآیس طیور بروظیفه جیره نو

ســازي خردمندانــه اقــالم مخلــوطپرنــده از طریــق انتخــاب و
ي تولیـدي، اقتصـادي، اخالقـی    هـا خوراکی بـر اسـاس معیـار   
. در پـرورش صـنعتی   )10(باشـد میودوستانه با محیط زیست 

گذار، مقـادیر بسـیار   اعم از گوشتی و تخمامروزه طیور تجاري 
شود که دفع ومیه صورت بستر و فضوالت تولید زیادي کود ب

تواند مورد توجه عوامل زیست محیطـی  میپخش کود حاصل 
آلودگی نیتروژنی حاصل از دفع فضوالت در محیط واقع گردد. 

یکـی  :گیـرد طریق مـورد توجـه متخصصـین قـرار مـی     از دو
شود و دیگـري نیتراتـی   میزاد آآمونیاکی که در فضاي اطراف 

تـراکم  نمایـد. مـی هاي سـطحی راه پیـدا   و یا آبکه به خاك
ــی     ــات نیتروژنـ ــی و ترکیبـ ــی (پروتئینـ ــات نیتروژنـ ترکیبـ

در مواد دفعی طیور بیشتر از تراکم ایـن  )NPN1-غیرپروتئینی
باشـد و میـزان تولیـد    مـی ي دیگـر  هاواد دفعی گونهمواد در م

باالي این مواد حاصل از پرورش طیور محرکی براي اسـتفاده  
ي حیـوانی  هـا تغذیه برخی گونهه این مواد براي گیاهان وبهین

، اختالفـات  ايجیـره ي هـا کلـی تفـاوت  طـور به). 8شده است (
ژنتیکی در ضریب تبدیل خوراك، سـن، نـوع مـواد بسـتري و     

ـ عوامل موثر بر مصرف آب همگی بـر مصـرف نیتـروژن و    ه ب
ت ). تحقیقـا 15باشـند ( مـی گذار دنبال آن بر دفع نیتروژن تاثیر

هاياسیدآمینهاندکی در مورد نوع فرموالسیون جیره بر اساس 
در نیتــروژنکــل و قابــل هضــم بــر وضــعیت دفــع و ابقــاي  

ي گوشتی صورت پذیرفته است. مقصودلو و همکـاران  هاجوجه

ــر   14( ــوراك ب ــیون خ ــوع فرموالس ــطوح ن ــر س ــاس ) اث اس
کل و قابل هضـم و زمـان تعـویض خـوراك از     هاياسیدآمینه

دان را بر میزان دفـع  دان به پسدان و از میانبه میاندان پیش
نیتروژن و اسید اوریک فضوالت طیور مورد بررسی قرار دادنـد  

دان و و به این نتیجه رسیدند که بین زمان تعویض جیره میـان 
وجـود  دارمعنـی دان و نـوع فرموالسـیون جیـره اخـتالف     پس

دان و که افـزایش زمـان تعـویض جیـره میـان     طوريهداشت ب
کل منجر بـه  اسیدآمینهدان در کنار تنظیم جیره بر اساس پس

دفع اسید اوریک به صـورت درصـد وزن   دفع بیشتر نیتروژن و
اسـاس  ي تنظـیم شـده بـر   هافضوالت شد اما این اثر در جیره

قابل هضم مشـاهده نشـد. ایـن تحقیـق بـراي      هاياسیدآمینه
ع فرموالسـیون  مطالعه بیشتر اثر سطوح مختلف پروتئین و نـو 

جیــره برمصــرف و وضــعیت دفــع و ابقــاي مــواد نیتروژنــی و 
.همچنین میزان اسید اوریک خون جوجه طراحی شد

هامواد و روش
قطعه جوجه گوشـتی سـویه   360با استفاده از این تحقیق

در قالـب طـرح   3×3به صورت آزمایشات فاکتوریل 500کاب
4تیمـار بـا   9زمایشـی ( واحـد آ 36) بـا  CRD(کامالً تصادفی

در هر تکـرار)  از هر دو جنس قطعه جوجه گوشتی10تکرار و 
گوشتی سویه تجاري روي بسـتر در  هايجوجهو انجام گرفت

هـاي غـذایی در سـه    جیـره ند.پرورش داده شدواحد آزمایشی 
دان بر اسـاس توصـیه شـرکت    دان و پسدان، میانپیشدوره 
تیمارآزمایشـی  9قرار گرفـت. در اختیار پرندگان )2008(کاب

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

1- None Protein Nitrogen
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2..........................................................................................................................و کلآمینهاسیدساس ابراثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرموالسیون جیره 

سطح مختلف پروتئین خام در 3به صورت فاکتوریل حاصل از 
و10سویه جوجه گوشـتی کـاب،   (توصیه شرکت تجاريجیره

) و سـه  شده توسط شرکت کـاب درصد کمتر از حد توصیه20
کنجالـه  بر پایـه ذرت و ايجیره:(جیره اولخوراکی جیرهنوع 

که بر اسـاس احتیاجـات   اسیدآمینه سویا با قابلیت هضم باالي
غذایی شرکت تولیدکننده سویه جوجه گوشتی مورد نظر تنظیم 

غـالت  حـاوي مشـابه جیـره اول و  ايجیره: ، جیره دومگشت
(سـبوس گنـدم و پـودر    محصوالت جانبی کشـاورزي داخلی و

دار گــوگرديهــااســیدآمینهکــهضــایعات کشــتارگاهی طیــور) 
کـل  و ترئونین کل آن برابر مقادیر(متیونین+ سیستئین)، لیزین

مشـابه جیـره دوم   و جیره سوم جیره اولها دراسیدآمینههمین
دار (متیــونین+ هــاي گــوگرداســید آمینــهبــا ایــن تفــاوت کــه

آن، برابـــرقابـــل هضـــمسیســـتئین)، لیـــزین و ترئـــونین 
ــونین+ سیســتئین)، لیــزین و گــوگرديهــااســیدآمینه دار (متی

قـرار  هـا در اختیـار جوجـه  )بـود ولجیره اترئونین قابل هضم 
بر اسـاس پـروتئین   کیاي مواد خوراگرفت. محتواي اسیدآمینه

خام بدست آمـده در آزمایشـگاه کارخانـه خـوراك طیـور و بـا       
1994NRC1استفاده از معادالت تابعیت منتشر شـده توسـط   

بدست آمد و از حاصل ضرب ایـن مقـادیر در ضـرایب قابلیـت     
، 1994NRCیـن اقـالم خـوراکی در   هضم اسیدهاي آمینـه ا 

بدسـت آمـد و در   هاي قابل هضـم خـوراکی   مقادیر اسیدآمینه
ــواد خــوراکی   ــواد مغــذي موجــود در م ــرممــاتریس م ــزار ن اف

قرار گرفت. در طول دوره پـرورش آب  UFFDA2نویسی جیره
گرفـت و سـایر   ها قرارصورت آزاد در اختیار جوجهو خوراك به

و دما بر اساس استانداردهاي متداول شرایط محیطی مانند نور 
در بسـتر  هـا جوجـه هـاي گوشـتی تـامین شـد.    پرورش جوجه

عنوان همتر بسانتی10پرورش یافتند و از تراشه چوب به عمق 
اي بـود  گونـه بـه  هاماده بستري استفاده شد. مدیریت آبخوري

که تا جاي ممکـن از خیسـی بسـتر و تعـویض آن جلـوگیري      
ن دفعی در هر واحد آزمایشی براسـاس روش  نیتروژبعمل آید.

) با اندکی تغییر انجام شـد.  6کوفال و همکاران (3تعادل جرمی
عنوان واحدي براي بهخالصه هر پن و یا واحد آزمایش طوربه

از ،ورود و خروج نیتروژن قرار گرفت. در این آزمـایش تعـادلی  
ـ   ت علـت کمیـ  ه وزن اولیه جوجه و میزان نیتروژن بدن آنهـا ب

نظر شد ولی وزن اولیه بستر و میزان نیتـروژن آن  پایین صرف
موجود در بسـتر در انتهـاي دوره   نیتروژنو براي تصحیح ثبت

گردید. میزان پروتئین خام مصرف شده در هر پرورش استفاده 
پن در طول دوره آزمایش از مجمـوع حاصـل ضـرب مصـرف     

، دانشدر سـه فـاز پـی   آناختیاري خوراك در میزان پـروتئین 
25/6دان به دست آمد و با تقسیم این عدد بـر  دان و پسمیان

در )پـن هر واحد آزمایشی (يهانیتروژن مصرفی جوجهمیزان
دفع شـده در بسـتر از   نیتروژنکل دوره پرورشی محاسبه شد.

ضرب وزن نهایی بستر در هر واحد آزمایشـی در درصـد   حاصل
اولیه بسـتر  نیتروژنس نمونه واحد آزمایشی که بر اسانیتروژن

ابقاء شده در هر واحد نیتروژندست آمد.هتصحیح شده بودند ب
ضــرب وزن زنــده و تلفــات آن در میــزان آزمایشــی از حاصــل

موجـود در آن بـا اسـتفاده از اطالعـات منتشـر شـده       نیتروژن
دست آمد و از حاصـل تفریـق  به)11توسط کدیم و همکاران (

ي پـن و نیتـروژن   هـا بدن جوجـه مجموع نیتروژن ابقا شده در
در آخـر دوره از نیتـروژن موجـود در    هـا موجود در بسـترجوجه 

تروژن خارج شده از سیستم یدر هر پن مقدار نهاجوجهخوراك 
به روش غیرمسـتقیم محاسـبه شـد.   گاز آمونیاك تحت عنوان

قابـل  درصـد) و 38/1تلفات آزمایش بسیار انـدك ( کل میزان 
متـر  سانتی40ار ضلع هر پن به ارتفاع در چهچشم پوشی بود.

ي هاو انتقال آن به پناز مقوا استفاده شد تا از هدر رفت بستر 
پـس از  دوره پـرورش، در پایـان مجاور جلوگیري بعمـل آیـد.  

و بـه  و تـوزین وسـپس  آوريجمـع همه بسـتر  هاخروج جوجه
محاسـبه  اي از هـر بسـتر بـراي   نمونـه و خوبی مخلوط گردید

تـروژن بـه آزمایشـگاه تغذیـه دام دانشـکده      یت و ندرصد رطوب
میزان رطوبـت وکشاورزي دانشگاه گنبد کاووس فرستاده شد

) به کمک آون و چرخش 3همکاران (براساس روش اپلگیت و
48گـراد و بـه مـدت    درجه سـانتی 52هواي خشک در دماي 

ــاعت  ــد س ــبه ش ــتر محاس ــروژن بس ــاس روش  و نیت ــر اس ب
2005AOAC,گیـري گردیـد.   اندازهاه کجلدالتوسط دستگو

مصـرفی  نیتـروژن درصد نیتروژن موجود در بسـتر بـه درصـد    
ـ 3بـر اسـاس روش اپلگیـت و همکـاران (    هاجوجه عنـوان  ه) ب

بـا همـین روش   محاسبه گردیـد. نیتروژندرصد ظاهري دفع 
ي موجـود در پـن و   هـا درصد نیتروژن ابقاء شده در بدن جوجه

مصـرفی  نیتـروژن از سیستم بـه  آمونیاکی خارج شده نیتروژن
جوجـه در  اوریک پالسـماي خـون  اسیدمحاسبه شد.هاجوجه
و بـه  شـرکت پـارس آزمـون   به کمـک کیـت   روزگی42سن 

کیاســیس در آزمایشــگاه مرجــع نــالیزر کمــک دســتگاه آتــو آ
آوري شـده در محـیط   هاي جمـع ر پایان دادهدگیري شد. اندازه

Excel پردازش و به کمک رویهGLM2003ر افزامنرSAS,
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میـانگین تیمارهـایی   

داري نشـان دادنـد   درصد خطـا اخـتالف معنـی   5که در سطح 
) انجـام شـد.  LSDدار (توسط روش کمتـرین اخـتالف معنـی   

هاي آزمایشی مواد خوراکی بکار رفته در جیره3و 2، 1جداول 
هـاي آزمایشـی را در   و همچنین خصوصـیات و ترکیـب جیـره   

.دهدمراحل مختلف پرورش نشان می

1- National Research Council 2- User Friendly Feed Formulation Done Again 3- Mass Balance
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3........... ....................................................................................................................................1396تابستان/ 16هاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره پژوهش

روزگی)10-1(دان هاي خوراکی در مرحله پیشترکیب تیمار- 1ل جدو
Table 1. Dietary treatments composition in starter phase (1-10 days)

†ايتیمارهاي جیرهاقالم خوراکی

123456789
68/5992/4101/4271/6696/4804/4957/7037/5337/53ذرت
015150151501515گندم

022022022سبوس گندم
48/3455/2543/2567/2874/1962/1949/2346/1436/14کنجاله سویا

055055055جو
44/164/161/116/035/033/0000روغن سویا

055055055پودر ضایعات طیور
87/145/146/192/151/151/198/157/157/1دي کلسیم فسفات

44/037/037/044/037/037/044/037/037/0نمک
22/016/020/019/013/017/015/009/013/0ال متیونین-دي
01/002/004/0001/003/0001/003/0ترئونین-ال
09/021/022/013/025/026/014/027/028/0لیزین-ال

17/106/106/118/107/107/119/108/108/1سنگ آهک
D305/005/005/005/005/005/005/005/005/0پریمیکس ویتامین 

05/005/005/005/005/005/005/005/005/0آنتی کوکسیدیوز
25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی

25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل مواد معدنی
00000044/118/122/1فیلر
10098/9910010010092/9910010001/100جمع

مواد مغذي
Kcal/Kg(290029002900290029002900290029002900(انرژي متابولیسمی

38/2038/2038/2034/1834/1834/1831/1631/1631/16پروتئین (درصد)
1600/11600/11659/10500/10500/10559/19300/09300/09358/0لیزین (درصد)

8600/08605/08983/07800/07842/08184/06900/06900/07284/0متیونین+ سیستئین (درصد)
7800/07800/07929/06900/06900/07036/06100/06100/06229/0ترئونین (درصد)

0499/10438/10499/19516/09455/09516/08430/08369/08430/0لیزین قابل هضم(درصد)
متیونبن و سیستئین قابل هضم 

7775/07395/07775/07046/06702/07046/06218/05833/06218/0(درصد)
6837/06706/06837/06031/05900/06038/05324/05193/05324/0هضم (درصد)ترئونین قابل

1127010480105601043096509720987090309120قیمت (ریال/ کیلوگرم)
فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 1†
1عات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره جیره داراي ضای-سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 2
1جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره -سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 3
فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-درصد کمتر از توصیه کاب10: سطح پروتئین 4
4جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -درصد کمتر از توصیه کاب10سطح پروتئین : 5
4درصد کمتر از توصیه کاب جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره 10سطح پروتئین : 6
والسیون جیره بر اساس ذرت و سویافرم-درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین :7
7جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین : 8
7ره جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جی--درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین :9

یدات کلسیم:، گرممیلی2000سلنیوم:،گرممیلی10000سولفات مس:،گرممیلی50000گرم؛سولفات آهن: میلی99200اکسید منگنز::شاملمعدنیمکملازکیلوگرم5/2هر
گرممیلی85000اکسید روي:، گرممیلی1000

K :2000ویتامین ، گرممیلیE :18000ویتامین واحد بین المللی؛D3 :2000000ویتامین ،ین المللیواحد بA :9000000از مکمل ویتامینی شامل: ویتامین کیلوگرم5/2هر
، المللـی واحـد بـین  B6 :3000ویتـامین  .گرممیلیB5 :30000ویتامین ،گرممیلیB3 :10000ویتامین ،گرممیلیB2 :6600ویتامین ، گرممیلیB1 :1750ویتامین ، گرممیلی

گرم.میلی1000آنتی اکسیدان= . گرممیلی300000کولین کلراید: ، گرممیلیH2 :9000000ویتامین ، گرممیلیB12 :9000000ویتامین ، گرممیلیB9 :9000000ویتامین 
بوده و بر مبناي ریال بر کیلوگرم بیان شده است1392هاي اقالم خوراکی بر اساس نرخ فروردین ماه سال قیمت
ال -دي،900نمـک= ،21000کربنات کلسیم=،37000روغن=، 7500پودر ضایعات طیور=،6500جو=،5400سبوس گندم=،7000گندم=،15000کنجاله سویا=،7500ذرت=

،35000؛ پـریمیکس مـواد معـدنی=   D3=20000ویتـامین  ،35000پـریمیکس ویتـامین=  ،700سـنگ آهـک=  ،150000ترئـونین= -ال،98000لیـزین= ،165000متیونین=
1500فیلر=،70000=آنتی کوکسیدیوز

مترمیلی1درصدي خاك اره و ماسه شسته شده و الک گردیده با مش 50: 50فیلر: مخلوط 
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4..........................................................................................................................و کلآمینهاسیدساس ابراثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرموالسیون جیره 

روزگی)23-11دان (ترکیب تیمارهاي خوراکی در مرحله میان- 2دول ج
ِTable 2. Dietary treatments composition in grower phase (11-23 days)

†ايیمارهاي جیرهتاقالم خوراکی

123456789
15/6447/4255/4250/7081/4889/4871/7316/5521/55ذرت
020200202002020گندم

05/15/105/15/105/15/1سبوس گندم
32/2991/1979/1909/2467/1455/1440/1941/930/9کنجاله سویا

055055055جو
18/229/226/203/114/111/1100روغن سویا

055055055پودر ضایعات طیور
82/14/14/186/145/145/192/15/15/1دي کلسیم فسفات

39/032/032/039/031/031/039/031/031/0نمک
23/017/021/020/014/018/015/009/013/0ال متیونین-دي
03/004/006/003/005/006/004/005/007/0رئونینت-ال
14/027/028/016/029/030/018/032/033/0لیزین-ال

14/103/103/114/104/104/115/105/105/1سنگ آهک
D305/005/005/005/005/005/005/005/005/0پریمیکس ویتامین 

05/005/005/005/005/005/005/005/005/0آنتی کوکسیدیوز
25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی

25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل مواد معدنی
00000047/100فیلر
10010010010010099/9901/10099/99100جمع

مواد مغذي
Kcal/Kg(300030003000300030003000300030003000(متابولیسمیانرژي 

49/1849/1849/1864/1664/1664/1679/1479/1479/14پروتئین (درصد)
0700/10700/10752/19600/09600/09652/08600/08600/08650/0لیزین (درصد)

8200/08200/08583/07400/07400/07783/06500/06500/06885/0متیونین+ سیستئین (درصد)
7200/07200/07329/06500/06500/06628/05800/05800/05929/0ترئونین (درصد)

9710/09655/09710/08716/08661/08716/07820/07767/07820/0(درصد)لیزین قابل هضم
متیونبن و سیستئین قابل هضم 

7445/07061/07445/06709/06324/06709/05875/05488/05875/0(درصد)
6328/06197/06328/05712/05582/05712/05098/04967/05098/0ترئونین قابل هضم (درصد)

1118010330104101043095809660994088208900قیمت (ریال/ کیلوگرم)
ره بر اساس ذرت و سویافرموالسیون جی-سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 1†
1جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 2
1جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره -سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 3
فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-ز توصیه کابدرصد کمتر ا10: سطح پروتئین 4
4جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -درصد کمتر از توصیه کاب10سطح پروتئین : 5
4ینه قابل هضم جیره درصد کمتر از توصیه کاب جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آم10سطح پروتئین : 6
فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین :7
7جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین : 8
7داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره جیره--درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین :9

یـدات  . گـرم میلـی 2000سـلنیوم: . گـرم میلـی 10000سـولفات مـس:  ،گرممیلی50000سولفات آهن: ،گرممیلی99200اکسید منگنز::شاملمعدنیمکملازکیلوگرم5/2هر
رمگمیلی85000اکسید روي:،گرممیلی1000کلسیم:

K :2000ویتـامین  ، گرممیلیE :18000ویتامین ،واحد بین المللیD3 :2000000ویتامین ،المللیواحد بینA :9000000از مکمل ویتامینی شامل: ویتامین کیلوگرم5/2هر
،المللـی واحـد بـین  B6 :3000ویتامین ، گرممیلیB5 :30000ویتامین ، گرممیلیB3 :10000ویتامین ، گرممیلیB2 :6600ویتامین ، گرممیلیB1 :1750ویتامین ، گرممیلی

گرم.میلی1000آنتی اکسیدان= ،گرممیلی300000کولین کلراید: ، گرممیلیH2 :9000000ویتامین ، گرممیلیB12 :9000000ویتامین ، گرممیلیB9 :9000000ویتامین 
ه و بر مبناي ریال بر کیلوگرم بیان شده استبود1392هاي اقالم خوراکی بر اساس نرخ فروردین ماه سال قیمت
ال -دي،900نمـک= ،21000کربنات کلسیم=،37000روغن=،7500پودر ضایعات طیور=،6500جو=،5400سبوس گندم=،7000گندم=،15000کنجاله سویا=،7500ذرت=

،35000پـریمیکس مـواد معـدنی=   ،D3=20000ویتـامین  ،35000پـریمیکس ویتـامین=  ،700سـنگ آهـک=  ،150000ترئـونین= -ال،98000لیـزین= ،165000متیونین=
1500فیلر=،70000آنتی کوکسیدیوز=

مترمیلی1درصدي خاك اره و ماسه شسته شده و الک گردیده با مش 50: 50فیلر: مخلوط 
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5........... ....................................................................................................................................1396تابستان/ 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

نتایج و بحث
اثر نوع فرموالسون خـوراك و سـطح پـروتئین جیـره بـر      

نشـان  6و5، 4خصوصیات بستر و نیتروژن مصرفی در جداول 
داده شده اسـت. اثـر متقابـل نـوع خـوراك مصـرفی و سـطح        
پروتئین جیره بر نیتروژن مصرفی هر جوجـه، درصـد و مقـدار    

درصد رطوبت بستر و میزان اسید اوریک ستري،دفع نیتروژن ب
). p<05/0دار نبـود ( گوشتی معنـی هايپالسماي خون جوجه

ي بـر  دارمعنـی اما نوع خـوراك و سـطح پـروتئین جیـره اثـر      
پروتئین مصرفی به ازاي هر جوجه، نیتروژن دفع شده در پن و 

ي بر پایه ذرت هاکه جیرهطوريهدرصد نیتروژن بسترداشتند. ب
در کل دوره آزمایش مصرف پروتئین بیشتري نسبت به و سویا

کشـاورزي فرمولـه شـده بـر اسـاس      ي داراي ضایعات هاجیره
ي داراي ضایعات هاي کل مصرف نمودند اما جیرههاآمینهاسید

ي قابـل هضـم   هـا آمینهکشاورزي فرموله شده بر اساس اسـید 

روزگی)42-24هاي خوراکی در مرحله پسدان (ترکیب تیمار- 3جدول 
Table 3. Dietary treatments composition in finisher phase (44-42 days)

†اي اتیمارهاي جیرهاقالم خوراکی

123456789
91/7046/3361/3352/7450/3962/3932/7875/4584/45ذرت
030300303003030گندم

05/15/105/15/105/15/1سبوس گندم
65/1737/1618/1670/1639/1122/1129/1519/605/6کنجاله سویا

066066066جو
60042/300100کنجاله گلوتن ذرت

197/392/3187/283/2171/168/1روغن سویا
055055055پودر ضایعات طیور
75/126/126/177/130/130/179/135/135/1دي کلسیم فسفات

36/028/028/036/028/028/036/028/028/0نمک
17/018/023/016/014/019/016/011/015/0ال متیونین-دي
08/008/010/007/008/010/006/008/010/0ترئونین-ال
34/030/033/028/033/035/030/043/044/0لیزین-ال

13/11112/101/101/112/102/102/1سنگ آهک
D305/005/005/005/005/005/005/005/005/0پریمیکس ویتامین 

05/005/005/005/005/005/005/005/005/0آنتی کوکسیدیوز
25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی

25/025/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل مواد معدنی
000000000فیلر
99/9910001/10010010010010002/10001/100جمع

مواد مغذي
Kcal/Kg(310031003100310031003100310631003100(انرژي متابولیسمی

57/1757/1757/1781/1581/1581/1506/1406/1406/14پروتئین (درصد)
0200/10200/10382/19200/09200/09325/08800/08800/08872/0لیزین (درصد)

8000/08000/08416/07200/07200/07605/06400/03112/06794/0متیونین+ سیستئین (درصد)
7000/07000/07214/06300/06300/06478/05600/06400/05745/0ترئونین (درصد)

9397/09211/09397/08440/08311/08440/08091/08016/08091/0لیزین قابل هضم(درصد)
متیونین و سیستئین قابل هضم 

7308/06889/07308/06557/06149/06557/05809/05413/05809/0(درصد)
6256/06038/06256/05600/05419/05600/04951/04803/04951/0ترئونین قابل هضم (درصد)

11480105801086010740985099401008091609240قیمت (ریال/ کیلوگرم)
.فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 1†

.1جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 2
.1ي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره جیره دارا-سطح پروتئین طبق توصیه کاب: 3
.فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-درصد کمتر از توصیه کاب10: سطح پروتئین 4

.4جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره -درصد کمتر از توصیه کاب10سطح پروتئین : 5
.4درصد کمتر از توصیه کاب جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره 10سطح پروتئین : 6
.فرموالسیون جیره بر اساس ذرت و سویا-درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین :7

.7ات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره جیره داراي ضایع-درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین : 8
.7جیره داراي ضایعات کشاورزي فرموله شده بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره --درصد کمتر از توصیه کاب20سطح پروتئین :9

یدات کلسـیم: ،گرممیلی2000سلنیوم:،گرممیلی10000سولفات مس:،گرملیمی50000سولفات آهن: ،گرممیلی99200اکسید منگنز::شاملمعدنیمکملازکیلوگرم5/2هر
گرممیلی85000اکسید روي:،گرممیلی1000

K :2000ویتـامین  ، گـرم میلیE :18000ویتامین ،المللیواحد بینD3 :2000000ویتامین ،المللیواحد بینA :9000000از مکمل ویتامینی شامل: ویتامین کیلوگرم5/2هر
،المللـی واحـد بـین  B6 :3000ویتـامین  ، گرممیلیB5 :30000ویتامین .گرممیلیB3 :10000ویتامین ،گرممیلیB2 :6600ویتامین ، گرممیلیB1 :1750ویتامین ، گرممیلی

گرم.میلی1000آنتی اکسیدان= ، گرممیلی300000کولین کلراید: ، گرممیلیH2 :9000000ویتامین ، گرممیلیB12 :9000000ویتامین ، گرممیلیB9 :9000000ویتامین 
بوده و بر مبناي ریال بر کیلوگرم بیان شده است1392هاي اقالم خوراکی بر اساس نرخ فروردین ماه سال قیمت
ال -دي،900نمـک= ،21000کربنات کلسیم=،37000روغن=،7500پودر ضایعات طیور=،6500جو=،5400سبوس گندم=،7000گندم=،15000کنجاله سویا=،7500ذرت=

آنتـی  ،35000پـریمیکس مـواد معـدنی=   ،D3=20000ویتـامین  ،35000پریمیکس ویتـامین= ،700سنگ آهک=،150000ترئونین=-ال،98000لیزین=،165000متیونین=
1500فیلر=،70000کوکسیدیوز=
مترمیلی1ک گردیده با مش درصدي خاك اره و ماسه شسته شده و ال50: 50فیلر: مخلوط 
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6..........................................................................................................................و کلآمینهاسیدساس ابراثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرموالسیون جیره 

اي که با هنی را از خود نشان دادند به گونمصرف پروتئین بینابی
ي نداشتند. هرچنـد کـه گـروه    دارمعنیدو گروه دیگر اختالف 

تغذیه شده با جیره ذرت و سویا درصد نیتروژن بستري کمتري 
کشـاورزي  نسبت به گروه تغذیه شده با جیـره داراي ضـایعات   

) p>05/0ي کل داشـتند ( هاآمینهفرموله شده بر اساس اسید
ي هـا آمینهبر اسـاس اسـید  با گروه تنظیم شده اما اختالف آن
دفــع بیشــتر نیتــروژن در بســتر نبــود.دارمعنــیقابــل هضــم 

ي کـل و بـا ضـایعات    هـا آمینهیی که بر اسـاس اسـید  هاجوجه
کـاهش میـزان   بـدلیل احتمـاال کشاورزي تغذیه شـده بودنـد   

و در ضروري در محل ساخت پروتئین در سلولهاياسیدآمینه
بـوده اســت. نیتـروژن تجزیـه پـروتئین و دفــع بیشـتر    نتیجـه 

مینه ي آها) اظهار داشتند هرچقدر اسید7فرگوسن و همکاران (
تـر  ضروري جیره با احتیاجات نگهداري و رشـد پرنـده نزدیـک   

شـود. مـی دفع نیتروژن کمتري حادث واسیدآمینهباشد تجزیه
باعــث درصــدي پــروتئین 20و 10در ایــن آزمــایش کــاهش

گرم در هر کیلوورت مطلق (به صنیتروژندفع دارمعنیکاهش 
ي داراي هـا در جیرهنیتروژنپن) گردید اما درصد دفع ظاهري 

دارمعنـی طـور بـه درصد پروتئین کمتر از حد توصیه کـاب  20
درصـد پـروتئین کمتـر از    10نسبت به گـروه  ايوغیر منتظره

احتیاجات کاب و پروتئین توصـیه شـده توسـط شـرکت کـاب     
نیز نتایج بسیار مشابهی با این نتـایج  ) 12(کر وکیدبود.بیشتر

ــد ــزارش کردن ــوپز و لیســون (.را گ ــد نیز)13ل ــزارش کردن گ
تر که معموال با دفع نیتروژن بیشتري نیـز  ي پر پروتئینهاجیره

شـوند امـا   مـی باشند باعث مصرف و دفع بیشتر آب میهمراه 
نتایج بدست آمده از رطوبت بستر در این آزمایش این نظریه را 

چنـد کـه درصـد نیتـروژن بسـتر بـا سـطح        نبخشید هرقوت
پـروتئین جیـره ارتبـاط خطـی نشـان داد و بـا کـاهش سـطح         

بلیـر و  نیتـروژن بسـتر کـاهش یافـت.    درصـد پروتئین جیـره  
) گزارش کردند تغییر سطح پـروتئین جیـره تـاثیر    5همکاران (

ي بر میزان رطوبت فضوالت طیـور ایجـاد نکـرد کـه     دارمعنی
تاسـاکی و  باشـد.  مـی دست آمده در این آزمایش مشابه نتایج ب

) نیز گزارش کردند که با افزایش سـطح پـروتئین   19اکومورا (
نیتـروژن جوجـه افـزایش    دفعجیره میزان دفع اسید اوریک و

که مشابه نتایج آین آزمایش بر اسـاس مقـادیر مطلـق    یابدمی
10ي هـا ي در گروهدارمعنیباشد. در این آزمایش اختالف می
درصد پروتئین کمتـر نسـبت بـه توصـیه کـاب در دفـع       20و 

چه به صورت درصد نیتروژن بسـتر و  هانیتروژن دربستر جوجه
چه به صورت مطلق (کیلوگرم نیتروژن در پن) وجـود نداشـت.   
هرچند که اثر نوع جیره بر میزان اسید اوریک پالسماي خـون  

ايهجیـر ي نداشت اما به صـورت عـددي تیمـار    دارمعنیتاثیر 
کـل  اسیدآمینهداراي ضایعات کشاورزي متعادل شده بر اساس 

میزان اسید اوریک پالسماي بیشتري نسبت به جیره بـر پایـه   
قابل هاياسیدآمینهذرت و سویا و جیره فرموله شده بر اساس 

توانـد بـا شـیوع    مـی . میزان اسید اوریک پالسـما  هضم داشت
هـاي کلیـوي   رسـائی ماننـد نقـرس، لـنگش و نا   ییهـا بیماري

تواند به عنـوان شاخصـی   میوهمچنین همبستگی داشته باشد
زیرا هر چه میـزان  از تعادل پروتئینی مناسب جیره مطرح شود

کمتـري  هـاي اسـیدآمینه تعادل پروتئینی جیره مناسب تر باشد 
نمایـد.  مـی تجزیه شده و به صورت اسید اوریک بدن را تـرك  

مینـه  آيهاهرچقدر اسید) اظهار داشتند7فرگوسن و همکاران (
تـر  ضروري جیره با احتیاجات نگهداري و رشـد پرنـده نزدیـک   

شـود.  مـی ودفع نیتروژن کمتري حادث اسیدآمینهباشد تجزیه
ــزوئرك ( ــی   18اس ــروژن خروج ــه نیت ــرد ک ــزارش ک ــز گ ) نی

ــه ــاجوج ــانی  ه ــله زم ــتی در فاص ــی در 42-22ي گوش روزگ
ابل هضـم نسـبت   قاسیدآمینهي متعادل شده بر اساس هاجیره

آمینه کـل تمایـل   يهاي متعادل شده بر اساس اسیدهابه جیره
مشابه نتیجه بدسـت آمـده در   هااین یافتهبه کاهش داشت که

کاهش سطح پروتئین جیره بـه صـورت   باشد.میاین آزمایش 
ـ      کـه  طـوري هخطی باعث کـاهش مصـرف پـروتئین گردیـد ب

رکت کـاب  ي داراي سطح پروتئین در حـد توصـیه شـ   هاجیره
20ي داراي سـطح  هابیشترین میزان نیتروژن مصرفی و جیره

درصد پروتئین کمتر از توصـیه شـرکت کـاب کمتـرین مقـدار      
مقـدار  ).p>05/0پروتئین مصرفی را از خـود نشـان دادنـد (   

نیتروژن دفعی و درصد نیتروژن بسـتر در پایـان دوره آزمـایش    
ـ  دارمعنیطوربه ره قـرار گرفـت.   تحت تاثیر سطح پـروتئین جی
گرم در پن) با کیلوکه دفع نیتروژن به صورت مطلق ( طوريهب

کاهش سطح پروتئین کمتر از توصـیه شـرکت کـاب کـاهش     
درصـد  20و 10) هرچند بین گـروه  p>05/0یافت (دارمعنی

نیتروژن بسـتر کاهش در پروتئین جیره تفاوت آماري در درصد
). 5و 4(جـداول شـد نیتـروژن بسترمشـاهده ن  مطلقو میزان

درصد ابقاء نیتروژن تحت تاثیر نوع خوراك قـرار نگرفـت امـا    
ي فرمولـه شـده بـر    هـا ي بر پایه ذرت و سویا و جیـره هاجیره

قابل هضم باعث ابقاء بیشتر نیتروژن در هاياسیدآمینهاساس 
ي هر واحد آزمایشی شدند. با کاهش میـزان پـروتئین   هاجوجه

خطـی  طـور بـه ن برحسـب کیلـوگرم   جیره میزان ابقاء نیتـروژ 
کاهش اما به صـورت نسـبی (درصـدي از نیتـروژن مصـرفی)      

بلیـر و همکـاران   دست آمده موافق نظرنتایج بهافزایش یافت.
باشد که گزارش کردند با کاهش سـطح  می)12و کروکید ()5(

پروتئین جیره میـزان درصـد ابقـاء ظـاهري نیتـروژن در بـدن       
) گـزارش  13لوپز و لیسـون ( یافت.ي گوشتی افزایش هاجوجه

کردند که با افزایش میزان پروتئین جیره میزان ابقـاء نیتـروژن   
فـزایش  ایابد ولی میزان دفـع ترکیبـات نیتروژنـی    میافزایش ن

بیان کرد با کاهش مناسب مقدار پروتئین نیز) 4بارتو (یابد.می
آمینـه مصـنوعی دفـع    خام جیره غذایی و استفاده از اسـیدهاي 

طور موثري کاهش یافتـه و عملکـرد مطلـوب نیـز     بهیتروژنن
حاصل گردیده است. محققـین در طـی آزمایشـی بـا کـاهش      

نیتروژندرصدي 21درصد، کاهش 5/2پروتئین خام به مقدار 
هاي غـذایی حـاوي   دفعی را مشاهده کردند و بیان کردند جیره
ج ) کـه نتـای  9دهـد ( پروتئین پائین نیتروژن بستر را کاهش می

باشد. میدست آمده موافق نتایج بدست آمده در این تحقیق به
همچنین در نتایج سایر محققان بیان شده اسـت کـه کـاهش    

طـور  سطح پروتئین خـوراك دفـع نیتـروژن بـه محـیط را بـه      
) که در توافق بـا نتـایج ایـن    7،16دهد (داري کاهش میمعنی

ي هاجیرهجیره بر پایه ذرت و سویا نسبت بهباشد.میآزمایش 
داراي غالت داخلی و ضایعات کشاورزي باعـث خـروج بیشـتر    
نیتروژن به صورت آمونیاك از هر واحد آزمایشی شدند اما نـوع  

ي بر خـروج  دارمعنیجیره اختالف هاياسیدآمینهفرموالسیون 
صـد ازت مصـرفی) و مطلـق    ر(دگاز آمونیاك به صورت نسبی
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7........... ....................................................................................................................................1396تابستان/ 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

دلیـل ایـن   جاد نکـرد، ای(کیلوگرم ابه ازاي هر واحد آزمایشی)
توان در خصوصیات فیزیکی و یـا شـیمیایی بسـتر    میپدیده را 

) گـزارش کردنـد دمـاي    1جستجو کرد. الحمیدان و همکاران (
بستر pHمحیط، میزان تهویه، رطوبت بستر، رطوبت محیط و 

سازي آمونیـاك را از  باشند که میزان آزادمیاي یل عمدهاز دال
ي بر اساس ذرت و هااحتماال جیره.دهندمیکود طیور افزایش 

ي هـا بیشـتري نسـبت بـه جیـره    pHسویا منجر به رطوبت و 
ي هـا داراي گندم، جو و ضـایعات کشـاورزي در بسـتر جوجـه    

گوشتی شده و در نتیجه خروج گاز آمونیاك را تسـهیل نمـوده   
باعـث  دارمعنـی خطـی و  طـور بهکاهش سطح پروتئین باشد.

ورت مطلق در هر واحـد آزمایشـی   کاهش تولید آمونیاك به ص
درصدي پروتئین توانست به صورت 20گردید اما فقط کاهش 

باعــث کــاهش درصــدآمونیاك نســبت بــه پــروتئین دارمعنــی
کلی نتایج این آزمایش نشان داد که نوع طوربهمصرفی گردد. 
ي بـر میـزان مصـرف، دفـع و ابقـاي      دارمعنـی خـوراك تـاثیر   

ـ    نیتروژن و گـرم در واحـد آزمایشـی)   بـه صـورت مطلـق (کیل
پایـه ذرت و سـویا   طوریکه جیره بـر هبي گوشتی داردهاجوجه

بیشترین میـزان مصـرف، ابقـاء و دفـع نیتـروژن آمونیـاکی و       

کمترین میزان دفع نیتروژن در بستر را ایجاد نمود و بـرعکس  
جیره داراي گندم، جو و ضایعات کشـاورزي متعـادل شـده بـر     

کمترین میزان مصرف، ابقاء و تولیـد  آمینه کليهااساس اسید
. تنظـیم جیـره بـر اسـاس     نیتروژن آمونیاکی را باعـث گردیـد  

مینه قابـل هضـم وضـعیت مصـرف و ابقـاء و دفـع       آيهااسید
دارمعنـی نیتروژن بستري را بهبود بخشید هرچنـد ایـن بهبـود    
دارمعنـی نبود. کـاهش سـطح پـروتئین جیـره باعـث کـاهش      

روژن به صورت مطلق گردید اما درصد مصرف، ابقاء و دفع نیت
نیتروژن را در هر واحد آزمایشی بهبود بخشید. نحوه بیان ابقاء

توانـد بـر   مـی ابقاء و دفع نیتروژن به صورت نسبی و یا مطلق 
گذار باشد.تاثیرنحوه بیان نتایج 

قدردانیتشکر و 
نگارندگان این پژوهش کمال تشکر و قـدردانی خـود را از   

ت پژوهشـی دانشـگاه گنبـد کـاووس، مـدیریت محتـرم       معاون
کارخانه خوراك طیور آرتان دانـه گلسـتان و مـدیریت شـرکت     
پیگیر براي تامین منابع مالی و حسن همکـاري جهـت تـامین    

.دارندمیي آزمایشی ابراز هاجیره

و قابل هضم بر خصوصیات بستر و اسید اوریک هاي کل اثر سطوح پروتئین جیره و نوع فرموالسیون جیره بر اساس اسیدآمینه-4جدول
ي گوشتیهاپالسماي خون جوجه

Table 4. Effect of dietary protein level and type of feed formulation based on total and digestible amino acids on
litter traits and blood plasma uric acid levels of broiler chickens

مشاهده
تیمار

نیتروژن بستر
(درصد)

اسید اوریک خون 
گرم در دسی لیتر)میلی(

رطوبت بستر
(درصد)

نوع فرموالسیون خوراك
92/2سویا-ذرت b37/351/33

119/3اسیدآمینه کل a17/436/29
204/3اسیدآمینه قابل هضم ab33/394/30
05/037/002/2خطاي معیار میانگین
سطح پروتئین جیره

26/3توصیه کاب a17/342/30
300/3درصد-10 b54/351/31
489/2درصد-20 b16/488/31

05/037/002/2خطاي معیار میانگین
اثرات متقابل

19/380/302/31کاپ× سویا -ذرت
93/220/255/35درصد-10× سویا-ذرت
65/212/497/33درصد-20× سویا-ذرت

35/317/327/31کاب× اسیدآمینه کل 
08/387/407/26درصد- 10× اسیدآمینه کل 
13/347/475/30درصد- 20× اسیدآمینه کل 

25/355/297/28کاب× اسیدآمینه قابل هضم 
99/255/392/32درصد-10× اسیدآمینه قابل هضم 
89/290/392/30رصدد-20× اسیدآمینه قابل هضم 
1/064/050/3خطاي معیار میانگین

دارنددارمعنیي موجود در هر ستون که داراي حرف انگلیسی مشترك نیستند از لحاظ آماري تفاوت هامیانگین
اندسویا تنظیم شده-) جیره داراي گندم، جو و ضایعات کشاورزي که بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره ذرت1
اندسویا تنطیم شده-ه داراي گندم، جو و ضایعات کشاورزي که بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره ذرت) جیر2
درصد کمتر از توصیه کاب10) سطح پروتئین 3
درصد کمتر از توصیه کاب20) سطح پروتئین 4
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اي کل و قابل هضم برمیزان مصرف، ابقاء و دفع نیتروژنهاثر سطوح پروتئین جیره و نوع فرموالسیون جیره بر اساس اسیدآمینه-5جدول
هاي گوشتی جوجه

Table 5. Effect of dietary protein and type of feed formulation based on total and digestible amino acids on intake,
retention and excretion of nitrogen in broiler chicken

مشاهده
تیمار

نیتروژن مصرفی
پن)گرم/کیلو(

نیتروژن بستر 
گرم/ پن)کیلو(

نیتروژن ابقا شده 
پن)(کیلوگرم/

نیتروژن خارج شده به صورت 
پن)آمونیاك (کیلوگرم/

نوع فرموالسیون خوراك
141/1سویا-ذرت a358/0 b608/0 a174/0 a

1076/1سیدآمینه کلا b407/0 a572/0 b098/0 b

2113/1اسیدآمینه قابل هضم ab394/0 ab594/0 ab125/0 b

0160/00124/00092/00143/0خطاي معیار میانگین
سطح پروتئین جیره

244/1توصیه کاب a425/0 a631/0 a188/0 a

3118/1درصد-10 b373/0 b602/0 b143/0 b

4968/0درصد-20 c363/0 b541/0 c066/0 c

0160/00124/00092/00143/0خطاي معیار میانگین
اثرات متقابل

254/1416/0640/0197/0کاپ× سویا -ذرت
182/1348/0623/0210/0درصد-10× سویا -ذرت
987/0311/0560/0116/0درصد-20× سویا -ذرت

199/1425/0605/0169/0کاب× اسیدآمینه کل 
093/1398/0579/0115/0درصد- 10× اسیدآمینه کل 
937/0397/0530/0008/0درصد- 20× اسیدآمینه کل 

275/1434/0647/0198/0کاب× اسیدآمینه قابل هضم 
079/1373/0602/0103/0درصد-10× اسیدآمینه قابل هضم 
979/0374/0533/0073/0درصد-20× اسیدآمینه قابل هضم 
0278/00214/00159/00249/0خطاي معیار میانگین

دار دارند.هاي موجود در هر ستون که داراي حرف انگلیسی مشترك نیستند از لحاظ آماري تفاوت معنیمیانگین
اندسویا تنظیم شده-) جیره داراي گندم، جو و ضایعات کشاورزي که بر اساس اسیدهاي آمینه کل جیره ذرت1
اندسویا تنطیم شده-) جیره داراي گندم، جو و ضایعات کشاورزي که بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره ذرت2
درصد کمتر از توصیه کاب20) سطح پروتئین 4درصد کمتر از توصیه کاب10) سطح پروتئین 3

دفع نیتروژنهضم بر درصد ابقاء وهاي کل و قابلاسیدآمینهاثر سطوح پروتئین جیره و نوع فرموالسیون جیره بر اساس - 6جدول
هاي گوشتیجوجه

Table 6. Effect of dietary protein and type of feed formulation based on total and digestible amino acids on
intake, retention and excretion percentages of nitrogen in broiler chicken

مشاهده
(%)دفع نیتروژن به صورت آمونیاكدفع نیتروژن در بستر (%)ابقاء نیتروژن در پن (%)تیمار

نوع فرموالسیون خوراك
53/5347/31سویا-ذرت b99/14 a

140/5318/38اسیدآمینه کل a42/8 b

262/5363/35اسیدآمینه قابل هضم a75/10 b

59/022/119/1طاي معیار میانگینخ
سطح پروتئین جیره

68/50توصیه کاب c34/34 ab97/14 a

388/53درصد-10 b55/33 b58/12 a

499/55درصد-20 a39/37 a61/6 b

59/022/119/1خطاي معیار میانگین
اثرات متقابل

03/5150/3346/15کاپ× سویا -ذرت
75/5151/2974/17درصد-10× سویا -ذرت
82/5641/3177/11درصد-20× سویا -ذرت

45/5060/3595/13کاب× اسیدآمینه کل 
98/5246/3656/10درصد- 10× اسیدآمینه کل 
77/5647/4276/0درصد- 20× اسیدآمینه کل 

58/5093/3349/15کاب× اسیدآمینه قابل هضم 
90/5567/3443/9درصد-10× اسیدآمینه قابل هضم 
40/5427/3832/7درصد-20× اسیدآمینه قابل هضم 
01/212/206/2خطاي معیار میانگین

دار دارند هاي موجود در هر ستون که داراي حرف انگلیسی مشترك نیستند از لحاظ آماري تفاوت معنیمیانگین
اندسویا تنظیم شده-هاي آمینه کل جیره ذرت) جیره داراي گندم، جو و ضایعات کشاورزي که بر اساس اسید1
اندسویا تنطیم شده-) جیره داراي گندم، جو و ضایعات کشاورزي که بر اساس اسیدهاي آمینه قابل هضم جیره ذرت2
درصد کمتر از توصیه کاب20) سطح پروتئین 4درصد کمتر از توصیه کاب10) سطح پروتئین 3
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Abstract
An experiment was conducted in a 3×3 factorial arrangement (three different dietary protein

level: Cobb recommendation, 10 and 20 percents lower than that and three feed formulations: a
diet composed of corn and soybean as a control diet, a diet in which wheat, barley and some
agricultural by-products were substituted partially instead of corn and soybean of first diet in
which its total sulfur amino acids, lysine and threonine was equal to total of these amino acids as
per first diet and the third diet was similar to the second one but its digestible sulfur amino acids,
lysine and threonine was equal to these digestible amino acids in the first diet) with 4 replicates in
a completely randomized design in order to investigate effects of feed type and dietary levels of
crude protein on nitrogen excretion of broilers. Effect of feed type on nitrogen intake, retention
and excretion of broilers was significant. As corn soybean based diet showed the highest intake,
retention and ammonia nitrogen excretion and the lowest nitrogen excretion within the broiler
litter (p<0.05). Conversely, feed containing wheat, barley and agricultural by-products formulated
based on digestible amino acids, caused the lowest level of nitrogen intake, retention and
ammonia nitrogen. Feed formulation based on digestible amino acids somewhat improved the
situation of intake, retention and litter excretion of nitrogen by broilers. Decrease in dietary
protein content caused a significant decrease in intake, retention and excretion of nitrogen in
absolute form (p<0.05) however resulted in a higher percentage of nitrogen retention within each
experimental unit.

Keywords: Feed formulation-portion level, Nitrogen excretion, Total amino acids-digestible
amino acids
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