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 چکیده

 و کشتارگاهی طیور ضایعات حقیقی پودر  انرژی قابل سوخت و سازتعیین ترکیبات شیمیایی و ین آزمایش به منظور ا

های گوشتی های غذایی جوجهاستان آذربایجان شرقی در جیره کشتارگاهی طیورضایعات پودر بررسی اثر استفاده از 

روشهای استاندارد و مقادیر انرژی قابل  اترکیبات شیمیایی ب. خونی انجام گرفت هایفراسنجهصفات الشه و  ،بر عملکرد

عملکرد  .ندتعیین شدتغذیه دقیق ،  به روش (nMET) تصحیح شده برای نقطه صفر تعادل ازت حقیقیسوخت و ساز 

 94تا  51از سن  033قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس  0333در قالب طرح کامال تصادفی با های گوشتیجوجه

 پودر های حاویجیره و های آزمایشی شامل جیره غذایی شاهدتکرار انجام گردید. جیره 1تیمار و  6روزگی در 

و پروتئین خام  nMETمقادیر میانگین  .بودنددرصد  53و  3، 6، 9، 2 ،صفر) شاهد(در سطوح  کشتارگاهی طیورضایعات 

نتایج حاصله نشان داد  بود. درصد 35/19و  کیلوکالری در کیلوگرم 0633 بترتیب نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور

دار در بیشتر صفات عملکردی های معنیپودر ضایعات کشتارگاهی طیور سبب بروز تفاوت سطوح مختلفکه استفاده از

مربوط به جیره  نسبی ران نسبی سینه و وزن نسبی لخم الشه، وزنوزن  ،(. باالترین مقدار افزایش وزنP<35/3د )یگرد

. (P<35/3) بود و کمترین مقدار آنها مربوط به جیره شاهدپودر ضایعات کشتارگاهی طیور   درصد 3غذایی حاوی 

دررابطه با  .پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بود  درصد2ضریب تبدیل غذایی مربوط به جیره غذایی حاوی  هترینب

اندازه گیری شده در سطح  عواملاز نظر  هاهمه نمونه ،کلسترول(و  LDL ،LDLگلیسیرید،  خونی )تریهای فراسنجه

در جیره غذایی  درصد 3سطح ضایعات کشتارگاهی طیور تا  که می توان از این آزمایش نشان داد  .قرار داشتند طبیعی

 جوجه های گوشتی بدون تاثیرات منفی استفاده کرد.

 

  جوجه گوشتی  ،پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ، حقیقیانرژی قابل سوخت و ساز  واژه های کلیدی:
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 مقدمه

تهیه منابع پروتئینی مورد مصرف در تغذیه طیور از 

های باالتر انجام بازار روز به روز مشکل تر و با هزینه

شود. کاهش نسبی سهم منابع پروتئینی وارداتی با می

تواند به های پروتئینی محلی میاستفاده از سایر مکمل

این مشکالت کمک کرده و در تنظیم و ارائه رفع بخشی از 

های گوشتی های غذایی اقتصادی در پرورش جوجهجیره

(. پودر ضایعات 5031زاده موثر باشد )روغنی و معینی

ای است که از پختن، خشک طیور فرآورده یکشتارگاه

کردن و آسیاب کردن بقایای غیر قابل مصرف کشتارگاه 

و مقادیر اجتناب ناپذیری  طیور که شامل: احشاء، سر، پا

،  5430آید )بیلورا و همکاران باشد، بدست میاز پر می

(. این فراورده 2332نجف آبادی و همکاران جهانیان 

فرعی به دلیل داشتن برخی از اسیدهای آمینه ضروری 

و همچنین به دلیل داشتن مقادیر فراوان کلسیم و فسفر و 

ه غذایی در تغذیه انرژی )چربی باال( به عنوان یک ماد

 کلی ترکیبات طور باشد. بهطیور مورد توجه می

 پروتئین پودر کیفیت و (قبیل پروتئین از) شیمیایی

 به مادة خام ترکیب و نوع به طیور ضایعات کشتارگاهی

 مواد خام نگهداری زمان محصول، این تهیۀ در کار رفته

در  دما و فشار میزان آوری، عمل روش تهیه، قبل از

بستگی  خام مادة در موجود خاکستر میزان و تهیه حین

جانسون ،  5033 همکاران و دارد )جانمحمدی

(. در مطالعه جانمحمدی و همکاران 5442وپارسونز

( مشخص گردید که ترکیبات شیمیایی پودر 2334)

طیور استان آذربایجان شرقی با  کشتارگاهی ضایعات

طیور  غذایی های ارائه شده در جداول استانداردهایداده

(NRC  5449متفاوت می )ضایعات  باشد. پودر

 تا 52 ،پروتئین درصد 63تا  11حاوی  طیور کشتارگاهی

 1/2الی  2درصد کلسیم و  9الی  0 ،چربی درصد 59

(. توازن 5421باشد )بیلورا و همکاران درصد فسفر می

نسبت به پودر گوشت و استخوان آن اسیدهای آمینه 

. پودر ماهی و کنجاله سویا کمتر است بهتر اما نسبت به

همچنین دارای مقادیری کالژن و االستین  این محصول

می باشد که ارزش غذایی چندانی ندارند )ونگ و 

پودر ضایعات  ای ارزش تغذیه (.5443پارسونز 

گران مختلفی تولید داخلی توسط پژوهشکشتارگاه طیور 

 ،5036)حسن آبادی و همکاران بررسی شده است 

(. 2334جانمحمدی و همکاران  و 5039کالنتر و فهیمی 

ای ( در یک آزمایش تغذیه5036حسن آبادی و همکاران )

ارزش جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات 

 51و  52، 4، 6، 0، 3طیور را در سطوح  یکشتارگاه

درصد مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که استفاده 

درصد  4طیور تا سطح  یاز پودر ضایعات کشتارگاه

 .های گوشتی نداردبر عملکرد جوجه هیچگونه اثر منفی

(  مشخص گردید که 5443در مطالعه حسین و همکاران )

وقتی در جیره غذایی طیور گوشتی، پودر ضایعات 

ماهی درصد جایگزین پودر 3کشتارگاهی طیور تا سطح 

رشد و عملکرد سرعت شود، آثار سوئی بر میاستفاده 

های گوشتی نداشته و از طرفی باعث کاهش جهجو

 02از  بیش حال حاضر گردد. درهای تولید میهزینه

پودر  که وجود دارد ایران در طیور صنعتی کشتارگاه

 مواد زاید وسیلۀ فرآوری به طیور کشتارگاهی ضایعات

 تخمگذار و مرغهایِ و گوشتی طیور کشتار از حاصل

 تولید شده است، سپری آنها تولید دورة که پیری مادر

 معموالً .(2332همکاران  و آبادی نجفجهانیان میکنند )

 کنجالۀ از عمدتاً گوشتی،دهندگان جوجهپرورش اکثر

 استفاده طیور نیاز مورد تأمین پروتئین برای سویا

 ضایعات پودر قیمت به اینکه توجه با و میکنند

 61 حدوداً سویا به کنجاله نسبت طیور کشتارگاهی

 منبع این از بنابراین استفاده است، ارزانتر درصد

-جیره هایکاهش هزینه در حدودی تا میتواند پروتئینی

های تولیدات جوجه نمودن اقتصادی و غذایی های

اثرات  مورد در اندکی پژوهشهای باشد. موثر گوشتی

در  شده تولید طیور کشتارگاهی ضایعات پودر کاربرد

های گوشتی جوجه  عملکرد بر شرقی آذربایجان استان

هدف از انجام این آزمایش از این رو  گرفت، صورت

بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی 
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های گوشتی و استفاده از سطوح طیور در تغذیه جوجه

مختلف جایگزینی آن با کنجاله سویا بر عملکرد و 

 .باشدمیهای گوشتی خونی جوجه هایفراسنجه
 

 ش هامواد و رو

 های پودر ضایعات کشتارگاهی طیورتهیه نمونه

 در این تحقیق پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر 

نمونه  6تعداد  اساس اصول نمونه برداری مواد خوراکی،

از کشتارگاه صنعتی آذرمرغ  ساعت 29با فواصل زمانی 

سردخانه نگهداری شدند تا حداقل تبریز تهیه شد و در 

های شیمیایی و تا زمان شروع تجزیهتجزیه و تخمیر را 

 . داشته باشندارزیابی بیولوژیکی 

 آماده سازی و تجزیه شیمیایی

گرم از هر نمونه تهیه و کیلو 5، تجزیه شیمیاییبمنظور 

در آسیاب آزمایشگاهی با الک یک میلی متری آسیاب 

گردید. مقادیر ماده خشک،  پروتئین خام،  خاکستر و  

 OAOAبق روشهای توصیه شده ها طچربی   نمونه

ها نیز با (  انجام شد. مقدار انرژی خام نمونه5443)

)ساخت  Labiscoاستفاده از بمب  کالریمترآدیاباتیک 

 اندازه گیری شد.  کشور آلمان(

تعیین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده 

 ازتصفربرای تعادل 

جهت تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی پودر 

)تغذیه  (5436)ضایعات کشتارگاهی طیور با روش سیبالد

قطعه خروس بالغ گوشتی که از  23قطعه از  6دقیق(، 

گرم(  0029±2/502) نظر وزنی به یکدیگر نزدیکتر بودند

های انفرادی منتقل انتخاب و به طور تصادفی به قفس

گردیدند. به منظور تغذیه اجباری از وسایل پیشنهادی 

گرم از نمونه  21استفاده گردید. مقدار  (5436)سیبالد

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به دقت توزین و در 

دار ریخته شد. پیش از عمل تغذیه، ظروف پالستیکی درب

 به جهت تخلیه دستگاه گوارش از بقایای خوراک مصرفی

پس از اتمام  گی تحمیل شد.ساعت گرسن 06خروسها 

 هادر زیر قفس های جمع آوری فضوالتتغذیه، سینی

ها از نظر وقوع استفراغ قرار گرفت. ضمن بررسی سینی

ساعت پس از تغذیه اجباری و پس از مدت  93در طول 

ها برداشته شده و فضوالت آنها کامالً سینی ساعت 93

درجه سانتی  گراد آون کامالً  63آوری و در دمای جمع

ساعت جهت تعادل با  29 شدند. سپس به مدت خشک

پس از آن . نداتمسفر در هوای آزاد قرار گرفت رطوبت

توزین و آسیاب شده و تا انجام تجزیه فضوالت 

الزم به  شدند.شیمیایی داخل ظروف سربسته نگهداری 

ذکر است در دفع کامل فضوالت مربوط به خوراک از 

دستگاه گوارش، اگر خروس مدت بیشتری گرسنه 

ساز حقیقی ونگهداشته شود اثری بر انرژی قابل سوخت

های تغذیه شده بصورت خروسنخواهد داشت. در کنار 

، یک گروه کوچک از خروسها از شروع آزمایش اجباری

تا از طریق این  ندتا پایان آزمایش گرسنه نگه داشته شد

 .شودگروه مقادیر انرژی دفعی با منشاء داخلی محاسبه 

 ارزیابی بیولوژیکی

 51333گوشتی این آزمایش در مجتمع پرورش جوجه  

 53ای شیخ حسن واقع در روستای شیخ حسن، قطعه

در   5045آذرشهر در پاییز سال  -کیلومتری جاده تبریز

روزه انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح  13یک دوره 

قطعه جوجه گوشتی یک روزه  0333کامال تصادفی با

روزگی در  13تا  51ماده( از سن  )نر و 033سویه راس 

پرنده در هر تکرار( انجام  533تکرار )با  1تیمار و  6

 با جیره دوره پرورش اولروز  59در  هاگردید. جوجه

بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند و پس  آغازین تجاری

ها وزن کشی شده و در گرسنگی، جوجهساعت  29از 

ها گرم به داخل پن 006±53های  با میانگین وزن گروه

های آزمایش در اختیار ام جیره 51انتقال یافتند و از روز 

های مورد استفاده شامل:  جیره طیور قرار گرفت. جیره

های حاوی پودر ضایعات جیره و )شاهد( فاقد ضایعات

درصد  53و 3، 6، 9، 2کشتارگاهی طیور در سطوح 

های ها با توجه به نیازمندیجیرهاین ( بودند. 5)جدول 

رژی قابل های گوشتی  در مرحله رشد با انجوجه

کیلو کالری بر کیلوگرم و  0333سوخت وساز 
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و در مرحله پایانی با انرژی قابل  درصد 23پروتئین

 53کالری بر کیلوگرم و پروتئین کیلو 0533وساز سوخت

تنظیم  ADFFDWافزار با استفاده از نرم درصد

آزمایش، شرایط محیطی از نظر  دوره گردیدند. در طول

برنامه نوری و درجه حرارت محیط دقیقا کنترل شده و 

ها به صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی تمامی مرغ

دسترسی داشتند. میزان افزایش وزن و مقدار خوراک 

گیری شده و سپس ها بطور هفتگی اندازهمصرفی جوجه

حاسبه هر یک از تیمارها م مقدار ضریب تبدیل خوراک

پرنده از هر تکرار قطعه  9گردید. در پایان آزمایش تعداد 

خروس به تصادف انتخاب و بعد قطعه  2مرغ و قطعه  2

خونی  هایفراسنجهاز توزین، جهت انجام آنالیز روی 

(  خون گیری LDL ،LDL، کلسترول، تری گلیسیرید)

ها ذبح شده و وزن قطعات سپس پرنده و بعمل آمد

ز جمله وزن لخم الشه، وزن سینه و مقدار مختلف الشه ا

)دقت ترازوی مورد  چربی محوطه بطنی اندازه گیری شد

های های خونی نمونهمتابولیت. گرم(35/3استفاده برابر 

های آنزیمی و با استفاده از پالسمایی با استفاده از کیت

های حاصله  با دادهتعیین شدند.  1دستگاه اتوآنالیزر

 UNIVARIATEو  MLGهای هاستفاده از روی

( مورد تجزیه تحلیل قرار 2332) SOSافزار آماری نرم

برای مقایسه میانگین تیمارها، از آزمون چند  .گرفتند

درصد استفاده گردید.  5 احتمال ای دانکن در سطحدامنه

 مدل آماری: 

 ik+ ε i+ β µ=  ikY 
ikY =  ،مقدار هر مشاهدهµ=  ،میانگین کل 

 iβ =  و  ضایعات کشتارگاه طیورسطوحikε =  خطای

 باشد.آزمایش می

 

 نتایج و بحث

وساز حقیقی تصحیح میانگین مقادیر انرژی قابل سوخت

و  ترکیبات  (nTME) شده برای نقطه صفر تعادل ازت

شیمیایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مورد آزمایش 

                                                           
1 Ependorph-EPOS-5060 

ارائه شده است. میانگین انرژی قابل  2در جدول 

 تعادل نقطه صفروساز حقیقی تصحیح شده برای سوخت

کیلوکالری در کیلوگرم برای پودر  0633ازت در حدود 

که با نتایج  ضایعات کشتارگاهی طیور مورد مطالعه بود

 کلوندی و همکاران گزارش شده توسط محققینی همچون

مکدونالد و  ( و 5436)، پستی و همکاران (2355)

  nTMEبطور کلی مقادیر . هماهنگ بود (2332)همکاران 

بدست آمده برای پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مورد 

ساز گزارش ومطالعه باالتر از مقادیر انرژی قابل سوخت

NRC (5449 )شده در جداول استانداردهای غذایی طیور

رسد که کیلوکالری در کیلوگرم( بود. به نظر می 2413)

ر، نحوه همچون درصد چربی احشاء، مقادیر پ عواملی

فراوری حرارتی و روش ارزیابی انرژی قابل متابولیسم 

هایی در مقادیر از عوامل موثر در بروز چنین تفاوت

nTME  پستی و همکاران 2335)لسون و سامرز  باشد ،

(. میانگین پروتئین 2332مکدونالد و همکاران  ، 5436

خام، ماده خشک، عصاره اتری و خاکستر خام به ترتیب 

که با درصد بود  41/53و  62/53، 21/42، 39/19برابر 

. مطابقت داشت (2334)گزارشات جانمحمدی و همکاران 

بطور کلی مقادیر پروتئین خام، ماده خشک، عصاره 

آمده برای پودر ضایعات اتری و خاکستر خام، بدست 

کشتارگاهی طیور مورد مطالعه در دامنه مقادیر گزارش 

نمونه  9( برای 2355شده توسط کلوندی و همکاران )

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور استان آذربایجان 

شرقی بود. همچنین میانگین ترکیبات شیمیایی پودر 

های ضایعات کشتارگاهی طیور در تحقیق حاضر با داده

کارمر و  و (5440ارش شده توسط دال و همکاران )گز

  ( هماهنگ بود.2332همکاران )
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 و مواد مغذی جیره های آزمایشی حاوی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور تشکیل دهندهاجزای  -1جدول 

 (روزگی 13الی  33)مرحله پایانی   (روزگی 22الی  )11مرحله رشد  تشکیل دهندهاجزای 

44/12 ذرت  14/11  11/12  42/14  11/11  11/14    33/12  12/13  31/14  22/14  41/11  24/11  
21/33 کنجاله سویا  21/33  33/21  34/21  14/22  24/12    21/22  13/24  31/21  32/23  11/23  11/11  

 13 1 1 4 2 3   13 1 1 4 2 3 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
11/2 روغن گیاهی  34/2  14/1  31/1  22/3  11/3    22/3  11/3  23/3  14/2  12/2  31/2  

31/3 متیونین-ال-دی  34/3  34/3  34/3  34/3  34/3    31/3  31/3  34/3  34/3  31/3  31/3  
31/3 الیزین-ال  - - - - -   34/3  - - - - - 

13/1 پودر صدف  13/1  31/1  31/1  33/1  33/1    12/1  11/1  31/1  31/1  33/1  33/1  
11/1 دی کلسیم فسفات  13/1  31/1  12/1  11/1  12/1    12/1  13/1  34/1  22/1  14/1  14/1  
3/3 مکمل ویتامینی*  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3    3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  
3/3 مکمل معدنی**  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3    3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  

22/3 نمک طعام  21/3  21/3  24/3  22/3  2/3    3/3  21/3  21/3  24/3  22/3  2/3  
32/3 کلینو کوکس  32/3  32/3  32/3  32/3  32/3    32/3  32/3  32/3  32/3  32/3  32/3  

 133 133 133 133 133 133   133 133 133 133 133 133 جمع کل

               (.محاسبه شده)مواد مغذی

 nAME (kcal/kg) 3333 3333 3333 3333 3333 3333   3133 3133 3133 3133 3133 3133انرژی متابولیسمی

 11 11 11 11 11 11   23 23 23 23 23 23 پروتئین خام )%(
42/3 متیونین )%(  42/3  43/3  43/3  44/3  44/3    34/3  31/3  31/3  32/3  32/3  4/3  

23/1 الیزین )%(  23/1  14/1  11/1  12/1  11/1    31/1  34/1  33/1  32/1  33/1  33/1  
24/3 سیستین)%( +متیونین  22/3  1 32/1  34/1  31/1    24/3  24/3  21/3  21/3  1/3  32/1  

2/3 کلسیم)%(  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3    11/3  14/3  12/3  2/3  22/3  24/3  
41/3 فسفرقابل استفاده )%(  41/3  41/3  41/3  41/3  41/3    42/3  44/3  41/3  41/3  41/3  44/3  

11/3 سدیم)%(  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3    11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  

گرم  B5 ،2گرم  B9 ،52گرم  K3 ،1/3گرم  E ،6/5گرم  D3 ،9/59گرم  B12 ،6/5گرم  B6 ،6/3گرم B3 ،2/5گرم  B2 ،9گرم  B1 ،0/0گرم A ،22/3گرم  2/2های * مکمل ویتامینی ، شامل ویتامین

H2 ،933  گرم حامل بود. 33/113گرم کولین کلراید و 

 گرم حامل بود. 06/262گرم پرمیکس سلنیوم و  3گرم یدات کلسیم،  69/3گرم سولفات مس،  56گرم سولفات آهن،  99گرم اکسید روی،  533گرم اکسید منگنز،  69** مکمل معدنی ، شامل  
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 (انحراف معیار ±)میانگین ترکیبات شیمیایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور انرژی قابل متابولیسم حقیقی و-2جدول 

 (%)خاکستر خام (%)عصاره اتری (%)ماده خشک (%)پروتئین خام nTME)کیلوکالری/کیلوگرم(  ترکیبات شیمیایی

 41/53±52/3 62/53±02/3 21/42±31/3 35/19±21/5 0633±514 میانگین

 

نتایج تاثیر کاربرد سطوح مختلف پودر ضایعات 

کشتارگاهی طیور بر صفات تولیدی در مقاطع مختلف 

پرورش شامل دوره رشد، دوره پایانی و کل دوره 

 ارائه شده است.  9و  0پرورش در جداول 

نتایج حاصل نشان داد که بین خوراک مصرفی: 

 های متوالیها در هفتههای مصرف خوراک جوجهمیانگین

 شتدار وجود داو کل دوره آزمایش تفاوت معنی

(35/3>Pبطوریکه ،) درصد پودر  9و  2ح وسط تیمارهای

 مقدار خوراک مصرفی مشابهی ضایعات کشتارگاهی طیور

درصد  53و  3، 6ح وسط نسبت به جیره شاهد و تیمارهای

مقدار خوراک مصرفی پور ضایعات کشتارگاهی طیور 

و  0های جداول داشتند. داده باالتری نسبت به جیره شاهد

ها با جیره نشان داد که مقادیر خوراک مصرفی جوجه 9

درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور باالترین  53حاوی 

( 5432های جکسون و همکاران )مقدار بود. طبق یافته

ای در جیره غذایی باعث کاهش توازن نامناسب اسید آمینه

شود، در اک میارزش بیولوژیکی و کاهش مصرف خور

های حالی که در این آزمایش مقادیر خوراک مصرفی جیره

غذایی با افزایش مقادیر پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 

بعنوان یک ماده خوراکی با توازن نامناسب اسیدهای آمینه 

ضروری افزایش یافت، که این نتایج با نتایج حسن آبادی و 

اد بود. در مقابل ( در تض5422( و آکیلیک )5036همکاران )

( به این نتیجه رسیدند که با 5436اسکالونا و پستی  )

 53پودر ضایعات کشتارگاهی طیور تا سطح  ودنافز

بهبود های گوشتی های غذایی جوجهدرصد به جیره

شود که با نتایج دار حاصل میجزئی، اما غیر معنی عملکرد

نین (. چ5030)کالنتر و فهیمی  رداین آزمایش مطابقت دا

شود که افزایش مصرف خوراک با افزایش استنباط می

سطوح پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در نتیجه فراوری 

 ایده آل حرارتی این محصول می باشد.

مشاهد  9و  0همانگونه که در جداول افزایش وزن: 

شود، جایگزین کردن سطوح مختلف پودر ضایعات می

ها را بطور جوجهفزایش وزن اکشتارگاهی طیور میانگین 

معنی داری در تمامی سطوح نسبت به جیره شاهد بطور 

های متوالی مثبت تحت تاثیر قرار داده است.  در طی هفته

های غذایی بیشترین و کل دوره آزمایش در بین جیره

درصد  3ها مربوط به سطح مقدار افزایش وزن جوجه

 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور و کمترین مقدار افزایش

درصدی پودر  2وزن مربوط به جیره شاهد و سطح 

(. با توجه به P<35/3ضایعات کشتارگاهی طیور بود )

نتایج بدست آمده، جایگزینی پودر ضایعات کشتارگاهی 

درصد اثر منفی بر شاخص افزایش وزن  3طیور تا سطح 

داری باعث کاهش نداشت ولی در سطح باالتر بطور معنی

درصدی  3جیره حاوی سطح  ها نسبت بهعملکرد جوجه

 53پودر ضایعات کشتارگاهی طیور گردید، البته در سطح 

درصدی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بازهم عملکرد 

داری باالتر بود. بنابراین نسبت به جیره شاهد بطور معنی

، 2های حاوی سطوح ها با مصرف جیرهبهبود رشد جوجه

مواد مغذی به ویژه  درصد، احتماال به علت تامین 3و  6، 9

ها بود. کاهش میزان اسیدهای آمینه ضروری برای جوجه

افزایش وزن مشاهده شده در سطح باالتر نسبت به سطح 

تواند درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور احتماال می 3

تر پودر ضایعات ناشی از ارزش بیولوژیکی پایین

 کشتارگاهی طیور و همچنین کمبود برخی از اسیدهای

 آمینه ضروری همچون آرژنین و تا حدودی تریپتوفان

بطورکلی نتایج بدست (. 5031زاده  معینی و  روغنیباشد )

آمده در این آزمایش با نتایج حسن آبادی و همکاران 

( و اسکالونا و همکاران 5030(، کالنتر و فهیمی )5036)

( به 5036حسن آبادی و همکاران )( مطابقت دارد. 5436)

ه رسیدند که مقادیر استفاده از پودر ضایعات این نتیج

درصد جیره غذایی به شرط  4کشتارگاهی طیور تا سطح 
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تواند بر تنظیم جیره متوازن و تامین کلیه احتیاجات، می

های گوشتی تاثیر مطلوبی داشته باشد. افزایش وزن جوجه

درصد را نشان داد که  3نتایج این تحقیق کاربرد سطح 

اختالف به علت کیفیت متفاوت پودر ضایعات شاید این 

باشد و از طرفی علت کشتارگاهی طیور مورد استفاده می

های تغذیه شده با کاهش مقادیر افزایش وزن در جوجه

حرارتی  دتواند ناشی از فرایندرصد می 4 تر ازسطوح باال

چرا که حرارت باال در طی فراوری پودر پروتئین باشد 

طیور سبب بروز واکنش هایی بین ضایعات کشتارگاهی 

گروه کربواکسیل آزاد موجود در اسید گلوتامیک و 

های آمینی آزاد سایر اسیدهای آمینه آسپارتیک و گروه

شود و این امر باعث ایجاد پیوندهای مقاوم به می

گردد و در نتیجه سبب کاهش قابلیت هیدرولیز آنزیمی می

نه محصوالت دسترسی اسیدهای آمینه موجود در اینگو

شود ودر نتیجه سبب کاهش مصرف خوراک و افزایش می

گردد و در مقابل فرایند حرارتی خفیف موجب وزن می

افزایش مصرف خوراک و حتی گاها سبب افزایش وزن 

 (.5445)محمد و همکاران شود  می

 ضریب تبدیل غذایی

نتایج مربوط به صفت ضریب تبدیل غذایی حاکی از آن  

ته های متوالی و کل دوره آزمایش اختالف است که در هف

داشت های مورد آزمایش وجود داری بین جیرهمعنی

(35/3>P.)   ضریب تبدیل غذایی مربوط به جیره کمترین

درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور  2غذایی حاوی 

 53( و بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به سطح 34/2)

( بود. 52/2یور )درصدی پودر ضایعات کشتارگاهی ط

 3و  6، 9سایر سطوح پودر ضایعات کشتارگاهی طیور )

درصد پودر  2هم و با سطح  درصد( از نظر آماری با

داری نداشتند. در ضایعات کشتارگاهی طیور اختالف معنی

های متوالی در مورد همان رویه هفته نیز کل دوره پرورش

نتیجه  ضریب تبدیل غذایی ثابت ماند. بدین ترتیب،  این

گردد که استفاده از سطوح مختلف پودر حاصل می

نه تنها در  درصد 3ضایعات کشتارگاهی طیور تا سطح 

داری بر روی ضریب تاثیر معنی مقایسه با گروه شاهد

ضریب موجب کاهش از نظر عددی حتی تبدیل غذایی ندارد 

، حسن 5033)آرمین و همکاران  شودهم می غذایی تبدیل

 (.5039و کالنتر و فهیمی  5036همکاران آبادی و 

 خونی هایفراسنجهآنالیز الشه و 

جایگزین  ،نشان داده شده است 1گونه که در جدول همان 

داری بر کردن پودر ضایعات کشتارگاهی طیور اثر معنی

. فاکتورهای اساسی شت( داءو احشاء)امعا راندمان الشه

رتند از: وزن مربوط به راندمان الشه در طیور گوشتی عبا

این مورد در  0هرلخم الشه ، وزن سینه و وزن ران که 

ی حاوی سطوح مختلف یهاهای تغذیه شده با جیرهجوجه

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با گروه شاهد اختالف 

نسبی ن اوزابیشترین بطوریکه  .(P<35/3دار داشتند )معنی

درصدی پودر  3لخم الشه، سینه و ران مربوط به سطح 

ضایعات کشتارگاهی طیور و کمترین آنها مربوط به جیره 

لخم الشه، سینه و ران با افزایش  نسبی ناوزاشاهد بود. 

درصد،  3سهم پودر ضایعات کشتارگاهی طیور تا سطح 

احتماال ناشی از تامین اسیدهای  این امر افزایش یافت که

های گوشتی در این منبع وری مورد نیاز جوجهآمینه ضر

آرمین و  و 5039باشد )کالنتر و فهیمی پروتئینی می

 (.5033همکاران 

با این حال نتایج برخی از محققین مبنی بر این بود که با 

افزایش سهم پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در جیره 

های گوشتی میزان رشد بافت های سینه به دلیل جوجه

یابد )حسن لیزین در این ماده پروتئینی کاهش می کمبود

، آکیلیک 5432، اسکالونا و همکاران5036آبادی و همکاران 

( که با نتایج این آزمایش در تضاد 5021حبیبی  و 5422

های مربوط به وزن قطعات دیگر الشه باشد. آنالیزمی

های در مورد جیره همچون کبد و چربی محوطه بطنی

عات کشتارگاهی طیور نشان میدهد که حاوی پودر ضای

داری در بین تیمارها و دربین تیمار شاهد با اختالف معنی

فاقد هرگونه الگوی  ولی شتتیمارهای آزمایشی وجود دا

 .باشدمشخص می
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 اثر سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر میانگین خوراک مصرفی )گرم(، افزایش وزن )گرم( و ضریب تبدیل غذایی در سنین مختلف -3جدول

 ضریب تبدیل غذایی افزایش وزن خوراک مصرفی 

 4 1 1 4 3  4 1 1 4 3  4 1 1 4 3 هفته

                  سطح %

 b34/650 b95/422 b30/5254 b02/5600 b66/5932  e33/953 e33/199 e33/659 e33/624 e33/109  ab96/5 ab24/5 ab43/5 ab14/2 ab62/2 صفر

2 b91/639 b15/461 b52/5236 b32/5620 b20/5046  d16/929 d62/113 d92/623 d22/601 d01/193  b92/5 b21/5 b49/5 b11/2 b13/2 

4 b22/629 b22/445 b49/5209 b22/5611 b36/5926  c05/903 c03/116 c50/626 c21/695 c 2/196  ab91/5 ab23/5 ab42/5 ab13/2 ab65/2 

1 a24/662 a93/5399 a26/5249 a20/5221 a93/5940  b20/996 b30/129 b61/692 b12/612 b35/162  ab94/5 ab32/5 ab35/2 ab62/2 ab61/2 

1 a11/663 a02/5301 a33/5230 a24/5253 a59/5943  a15/910 a92/124 a99/694 a19/669 a13/164  ab91/5 ab23/5 ab42/5 ab13/2 ab65/2 

13 a25/622 a46/5313 a13/5035 a24/5202 a02/5943  b36/991 b53/125 b26/995 b59/616 b55/165  a15/5 a39/5 a30/2 a69/2 a62/2 

SEM 432/53 503/29 232/22 255/23 023/29  026/2 069//2 035/2 022/2 041/2  390/3 395/3 391/3 304/3 302/3 

 می باشند. 35/3 احتمال در سطح یدر هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند دارای اختالف معنی دار

 

 پرورشیاثر سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر میانگین خوراک مصرفی )گرم(، افزایش وزن )گرم( و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره  - 4جدول 

 SEM سطوح ضایعات کشتارگاهی طیور روزگی 42الی  3

  13 1 1 4 2 صفر 

 b 33/1141 b 22/1421 b 44/1233 a 11/1221 a 11/1111 a 31/1211 32/44 خوراک مصرفی

 e 33/2422 d 33/2442 c 11/2133 b 33/2113 a 13/2211 b 13/2144 12/11 افزایش وزن

 ab 13/2 b 32/2 ab 11/2 ab 11/2 ab 12/2 a 14/2 332/3 ضریب تبدیل غذایی

 می باشند. 35/3معنی دار در سطح در هر ردیف اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند دارای اختالف 
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 اثر سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر میانگین وزن بافتهای ارزیابی شده در آنالیز الشه - 1جدول 

 (درصدوزن بافتهای ارزیابی شده ) 
 چربی محوطه بطنی  کبد ران سینه لخم الشه سطح %

 b 33/26 e 33/26 c 04/23 c 36/2 b 65/2 صفر
2 a 44/26 d 94/23 b 62/21 bc 34/2 a 32/0 

9 b 44/29 c 16/24 a 44/22 a 22/2 a 51/0 

6 b 44/21 b 05/02 a 13/22 b 52/2 a 45/2 

3 a 33/23 a 50/09 a 92/22 b 34/2 c 56/2 

53 a 44/26 bc 56/03 b 31/26 a 60/2 a 40/2 
SEM 322/3 329/3 309/3 355/3 359/3 

 می باشند. 35/3 احتمال در سطح یداردر هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند دارای اختالف معنی
 

 اثر سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر میانگین مقادیر فاکتورهای خونی -1جدول 

 )میلیگرم در لیتر( فاکتورهای خونی ارزیابی شده 
 HDL LDL تری گلیسیرید کلسترول سطح %

 00/11 33/555 56/60 62/563 صفر
2 00/526 33/13 00/553 00/61 

9 00/522 00/64 33/521 66/69 

6 00/522 33/16 00/553 00/61 

3 00/565 33/65 00/552 00/62 

53 00/522 6//22 00/529 00/62 
SEM 30/52 26/56 21/55 01/3 

 می باشند. 35/3 احتمال در سطح یداردر هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند دارای اختالف معنی

 

تری خونی ) هایفراسنجهنتایج حاصل از آنالیز 

کلسترول( که امروزه  و LDL ،LDL، گلیسیرید

باشد موید فاکتورهای حساس در سالمتی انسانها می

و   LDL  ،LDL، تری گلیسیریدآن است که میزان 

خون های پالسمای نمونه کلسترول ارزیابی شده در 

 طبیعیهای آزمایشی در سطح ها در کلیه جیرهپرنده

داری در بین هیچ یک همچنین اختالف معنی  شت.قرار دا

های حاوی سطوح مختلف های آزمایشی )جیرهاز جیره

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور( با گروه شاهد و 

  .شتهمچنین بین تیمارها وجود ندا

 
 

 

 نتیجه گیری

و انرژی قابل در این تحقیق ترکیبات شیمیایی 

متابولیسم محاسبه شده برای پودر ضایعات 

کشتارگاهی طیور استان آذربایجان شرقی )کشتارگاه 

با آنچه که در جداول استانداردهای غذایی  آذر مرغ(

با . ای داشتطیور ذکر شده بود تفاوت قابل مالحظه

توان نتیجه توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می

ده از پودر ضایعات کشتارگاهی گیری کرد که استفا

با توجه به سطح پروتئین و  درصد  3تا سطح  طیور

و همچنین قیمت مناسب این فراورده در  آن انرژی باالی

مقابل سایر منابع پروتئینی مورد استفاده در تغذیه 

ای و همچنین اقتصادی حائز اهمیت طیور، از نظر تغذیه

 باشد.می
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 مورد استفاده منابع

. بررسی اثر جایگزینی کامل یا بخشی از پودر ماهی توسط پودر بقایای 5033 ،کرمانشاهی ح و نصیری مقدم ح ،آرمین م

ین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور مسو. 224 -222صفحه های کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی. 

 مرکز تحقیقات علوم دامی کشور، کرج. کشور.

و  رشد بر طیور کشتارگاهی ضایعات پودر با ماهی آرد جایگزینی تأثیر .5033 ،م مقدم مالکی و ا زاده تقی ،ح جانمحمدی

 ، صفحه های2 ، شماره5 جلد .،دامی علوم پژوهشهای مجله  .کمان رنگین آالی قزل ماهی تغذیۀ در الشه صفات

521- 506. 

. بررسی استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور و جایگزینی آن با پودر ماهی در تغذیه جوجه های 5021 ،محبیبی 

 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی کرج. علوم دامی، گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد

ح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی . بررسی جایگزینی کنجاله سویا با سطو5036 ،زمانیان م و امانلو ح ،حسن آبادی ا

 .90 - 21. صفحه های 5شماره  ،5 جلد فن آوری های نوین کشاورزی. مجله طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی.

 .آییژ انتشارات .(ترجمه )مانده پس از طیور خوراک تهیه .5031 ،ه زاده معینی و ا روغنی

. تاثیر استفاده از پودر بقایای کشتارگاهی طیور در تغذیه جوجه های گوشتی. مجله پژوهش و 5030 ،فهیمی ع و کالنتر م
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Abstract 

The aim of this experiment was to determine the chemical composition and true metabolizable 

energy content of poultry by-product and evaluation the effect of East Azerbaijan poultry by-

product meal on broiler performance, carcass characteristics and blood parameters. Chemical 

composition of poultry by-product meal was determined with standard methods and nitrogen 

corrected true metabolizable energy (TMEn) of poultry by-product meal was determined with 

precision method. To evaluate broiler growth performance, a total of 3000 as-hatched broiler chicks 

(Ross 308) from 15 to 49 Days of age, was assigned to 6 treatments with 5 replicates using a 

completely randomized design. Dietary treatments were 0 (as control), 2, 4, 6, 8 and 10% included 

levels of poultry by-product in the diets. The average of TMEn and crude protein content of poultry 

by-product meal sample were 3680 kcal/kg and 54.81 %, respectively. The result of this experiment 

showed that the all performance parameters were significantly affected by the level of poultry by-

product meal (P< 0.01). The broiler chickens fed with 8 % of poultry by-product meal had the 

highest weight gain, relative empty body, breast and thigh weights and the chickens fed with the 

control diet had the lowest performance (P< 0.01). The best feed convention ratio was observed in 

the chickens fed with 2 % of poultry by-product meal in the diet. Regarding blood parameters, the 

results showed that all bloody parameters (LDL, HDL, triglyceride and total cholesterol) were in the 

normal range. This experiment showed that the poultry by product meal could be supplemented to 

8% in broiler chickens diet without any harmful effects.  
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