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چکیده
زمینه مطالعاتی :پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به دلیل پروتئین زیاد و قیمت ناابت نابت ررزمتما ج ت ت تتانین
پروتئین تیره رب رنا کارآیی ربتفاده رز آن به تعیین دقیق کیفیت پتروتئین در ریتن نحصتو بتتت ی دررد هدد ::ریتن
تحقیق با ه ف تعیین ترکی ربی هاج آنیاته بخت هتاج نختفت

پتروتئین بتر ربتاو رو

 CNCPSو قابفیت همت

آزنایش اهی پودر ضایعات کشتتارگاهی االتل رز بته کشتتارگاه طیتور ی ناکیتان ریتررن تی تو و کومتان در تغذیته
نشخوررکاا گان رنجام گرف

روش کار :قابفی هم ناده خشک و ناده آلی به رو

آزنایشت اهی بتا ربتتفاده رز بته

ررو گوبفا درررج کانوالج مکمبهرج رنجام م نتایج :پروتئین خام رن رزه گیرج م ه برربر  55/5 50/7و  62/6درل
به ترتی بررج پودر ضایعات کشتارگاهی ناکیان ریررن تی و و کومان بود ی P < 0/05بخ هاج نختف
درد که بخ

هاج  Aو  B2تفاوت نعای دررج در بین به گروه ن رمتا ولی به بخت

دررج در بین تیمارها نشان دردن ی P < 0/05نمونته کومتان درررج بیشتترین بخت

پروتئین نشان

دی تر  B3 ،B1و  Cتفتاوت نعاتی-
 B3و  Cدر بتین تیمارهتا بتود هت

قابفی هم ناده خشک و ه ناده آلی نربوط به نمونههاج پتودر ضتایعات کشتتارگاهی تفتاوت نعاتیدررج رر در بتین
تیمارها نشان دردن ی P < 0/05در بین ربی هاج آنیاه رن رزه گیرج م ه آرژنتین بیتتتئین لوبتین تروتونین و ورلتین
تفاوت نعایدررج در بین به نمونه درمتتا ی P < 0/05نتیجده گیدری نهدایی :نتتای نشتان درد تاتو قابتل تتوت ی در
ترکیبات میمیایی قتم با ج پروتئین بر رباو  CNCPSو همچاین ترکی ربی هاج آنیاه نربوط به نمونههتاج پتودر
ضایعات کشتارگاهی وتود درمته و در لورت ع م رن رزهگیترج فرربتاجههتاج آزنایشت اهی خیتاج زیتادج در تیتره
نویتی به وتود خوره آن
واژ گان کلیدی :پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ربی هاج آنیاه CNCPS
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گومتی نتورد ربتتفاده قتررر گیترد یربتکالونا و پتتتی

مقدمه
هاج تیره درم و طیور

 1987تحقیقتتات نشتتان درده ربت کتته پتتودر ضتتایعات

تای زیای

کشتارگاهی طیور قابل ربتفاده بررج تغذیه گوبفا نیتز

بخشی رز ناب پروتئین با نااب پروتئین غیر نربوم و

نی بام یاللو و گاربتیا  1994دقت بتاالتر تخمتین و

تمام

برآورد نیزرن ناپ ی م ن مکمبه رج و روده رج نربوط

پروتئین یکی رز گررن ترین بخ
بوده و کاه

قیم

تمام م ه آن با رو

ررزرن تر نی تورن تاثیر زیادج در کاه
م ه تیره و به رین ترتی
پرور

قیم

در بودآورج ن ایی ورا

درم و طیور درمته بام رز طرف دی ر آگاهی

به خوررک ها بررج تیره نویتی درم ضرورج نی بامت
یدرنتت

نتتت ررن و ربتتترن  2005بتتر همتتین ربتتاو

رز ناهی و کیفی پروتئین تای زین م ه به تاج ناب

مااخ ناهی ناابعی نانا پودر ضایعات کشتتارگاهی

پروتئین رلفی در تیره ضرورج بوده و خیاهاج تیره

نی تورن بب ربتفاده دقیق تترج رز آن در تیتره هتاج

درده و نیتورن بودآورج االل رز

درم گردد یکی رز بیتت هتاج پیشترفته بتررج برربتی

تای زیای رر تممین نمای در لورتی که برخالف رین

ناهی پروتئین خوررک بیتت کربوهی ررت و پتروتئین

بام تای زیای نه تا ا بودآورج ن رمته بفکه نی تورن

خالص کرنل ی CNCPSنی بامت بتا وتتودج کته در

نویتی رر کاه

به دلیل خظاهاج راتمالی ریجاد م ه در تیره نویتی

آزنتای

هتاج رمتاره مت ه تتای زیای پتودر ضتتایعات

تولی گردد

کشتارگاهی طیتور بته تتاج نتورد ختوررکی نتفتاوت و

تاکاون نیالعات زیادج در نورد ربتفاده رز بقایاج درم

رنجتام مت ه ربت رنتا

بب

کاه

برع

رم و یا کاه

و طیور در تیره ایورنات ربتفاده م ه رب

به عاورن

همچاین در گونته هتاج نختفت

آگاهی رز ناهی پروتئین آن و بخ

هاج تزوی تتر آن

بر

تیتره نتویس رر در ربتتتفاده لتحیا تتر رز نحصتوالت

عمفکرد گوباله هاج نر رخته م ه یکفمترود و همکاررن

قیم تمام م ه تیره کمک نتی کات در

نثا

تاثیر ربتفاده رز پودر ربتخورن و گوم

تانبی و کاه

 1998پودر پر در توته هاج گومتی یکی و پتربون

پژوه

2003؛با گان و همکاررن  2010بتتر طیور در تغذیه

طیتتور رز رطتتررف ت تتررن تمتت آورج گردیتت و ترکیتت

بزهاج پروررج یتکتون و همکاررن  2006و پودر

ربی هاج آنیاه همچاین قتم با ج پروتئین نربوط به

گوم

و پودر پر هی رولیز م ه در گاوهاج پروررج

روربط و رورخر دوره پرورمی یکانوو و همکاررن
 1996رز آن دبته نیالعات نی بام

در رین نیان

پودر ضایعات کشتارگاهی که یکی رز ن

ترین بقایاج

ایورنات نی بام نیز کاربردهایی رر درمته رب

ینکر

و همیفتون 2006

ااضر به نمونه پتودر ضتایعات کشتتارگاهی

آن ها توبط رو

 CNCPSو همچاتین قابفیت همت

آزنایش اهی ناده خشتک و نتاده آلتی آن هتا تعیتین و
نورد نقایته قررر گرف

مواد و روشها
تع رد پا نمونه رز پودر ضایعات کشتارگاه طیور با

پودرضایعاتکشتتارگاهیطیتوررزفرآیات

رعای

ضایعاتکشتارجطیورپسرزنررال پختن

نتفاوت رز بخ

و بتتتتحس تحتتتت فشتتتتار آب یتتتترج خشتتتتک

کشتارگاه در ربتان ت ررن یناکیان ریررن تی و و

رو

هاج ربتان ررد نمونه گیرج ینمونه هاج
هاج نتفاوت کشتارگاهی

رز به

کردنوآبیابکتردنبتهدبت نتیآیت

کومان ت یه م

کانوو و همکاررن  1996نیالعات نشتان درده رنت کته

رنتخاب گردی که رن رزه گیرج هاج نتفاوت آزنایشی بر

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نی تورن ناب ناابتبی

روج آن نمونه ها لورت گیرد تجزیه میمیایی خوررک

بررج تای زین م ن کاجاله بویا در تیره توتته هتاج

بررج ناده خشک ناده آلی پروتئین خام و چربی خام

رز هر نمونه نیز چ ار زیر نمونه
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بع رز خشک کردن نمونه هاج رولیه

خشک ی IVDMDو ناده آلی ی IVOMDنربوط به

نمونهها توبط آبیاب با تورج یک نیفی نترج آبیاب

نمونه هاج پودر ضایعات کشتارگاهی رز میرربه هممی

در نمونه هاج آناده م ه نقادیر نیتروژن بر

به ررو گوبفا نر نژرد قز درررج کانوالج مکمبه رج

لورت گرف
م ن

رباو رو  AOACی 2000توبط دبت اه کجف ر
رتوآناالیزر یکجفتک ن

 2003بوو

آلی نیز بر رباو رو

 AOACی 2000به دب آن

بررج تعیین بخ

هاج نتفاوت قتم هاج پروتئین بر

رباو  CNCPSرز رو

هاج تولیه م ه لیتیترر و

همکاررن ی 1996ربتفاده م
پروتئیای یA

چربی و ناده

بخ

نیتروژن بخ

غیر

پروتئین اقیقی ی Bو بخ

پروتئین غیر قابل دبترو ی Cبخ

اقیقی قابل تجزیه م ه که ریجاد بخ

 B1که بخ

نمکن رب

با تجزیه

 Aدر بافر بوررت-
 B2ترکیبات نیتروژن

درر نحفو در مویا ه خاثی رب

قابفی

هم به نمونه خوررکی با ربتفاده رز رو

تیفی و ترج ی 1963رن رزه گیرج م به رین ناظور بع
نمونه توزین م و در به تکررر قررر گرف

لوله ه ب ون نمونه به عاورن ماه ی Blankدر نظر
گرفته م

یک قتم

رز نای مکمبه به همرره به

قتم رز بزرق نصاوعی ی McDougallنخفوط گردی
پس رز پایان  48باع

هم نحفو پحتین ربی ج

رضافه م و بحس بررج  48باع

در رنکوباتور قررر

که بخشی رز آن

درده م در تمام ن ت هم لوله ها به طور ن رم و با

عبور کرده و بخشی نیز در مکمبه تجزیه

فورلل زنانی نعین تکان درده نی م ن بع رز رتمام

مود که رین پ ی ه بتت ی به نرخ عبور رز مکمبه دررد
بخ

درل کاتانتره ینتب برربر تو و ببوو گا م بود

نرخ

هاج تزوی تر

فتفات نحفو نی بام

درل عفوفه ینتب

هاج برربر یونجه و کاه و 40

تع رد به

تجزیه پذیرج نتفاوت در مکمبه بب

بخ

ناه ربتفاد م

تیره نصرفی گوبفا رن مانل 60

هاج نتفاوت
تاو در بخ

پذیرج بری بوده و به همرره بخ

کیفوگرم و نیان ین بن  7/6ناه یرنحررف نعیار 0/2

رز تم آورج میرربه مکمبه نق رر  0/5گرم رز هر

پروتئین نی بام که نورد رن رزه گیرج قررر گرف

 B2 B1و  B3نی گردد بخ

با نیان ین وزن  36کیفوگرم یرنحررف نعیار 2/3

 B3نیز ترکیبات نانحفو در مویا ه خاثی و

نحفو در مویا ه ربی ج نی باما که تجزیه پذیرج
کمی در مکمبه دررد در ن ای

بخ

 Cنیز که در

رنکوبابیون بقایا با ربتفاده رز کاغذ لافی فیفتر م ن
و بقایا نیز بررج تعیین قابفی

هم آزنایش اهی ناده

خشک و ناده آلی نورد ربتفاده قررر گرفتا
تم آورج درده ها ن

آنارج زیر ت

بع رز

تجزیه آنارج

مویا ه ربی ج نیز نانحفو نی بام و بخشی رب که

درده ها نورد ربتفاده قررر گرف  Yi    Ti   i :
که  Yiنق رر هر نشاه ه  µنیان ین کل  Tرثر نمونه

بر همین رباو با ربتفاده رز

پودر ضایعات کشتارگاهی آزنایشی  iو  eرثر رمتباه

بافرهاج بوررت-فتفات مویا ه خاثی و مویا ه

تجزیه آنارج نیز با ربتفاده رز نرم

به طور کانل رز تجزیه در مکمبه عبور نی کا یلیتیترر
و همکاررن 1996
ربی ج بخ

هاج نتفاوت پروتئین بر رباو بیتت

کرنل رن رزه گیرج م ترکی

ربی هاج آنیاه نوتود

آزنایشی رب

رفزرر  SASو رویه ن
لورت گرف

خیی تعمی یافته یGLM

نقایته نیان ین ها نیز به ربتفاده رز

در نمونه هاج پودر ضایعات کشتارگاهی توبط

نقایته چا درناه رج درنکن لورت گرف

دبت اه  5000 NIRفوو ی FOSSبا کمک مرک

 P>0/05به عاورن نعایدرر و در لورتی که بیا

گفحاد ینمایا ه مرک

 Evonikدر ریررن رن رزه گیرج

م به ناظور برربی قابفی

هم آزنایش اهی ناده

و بیا

نعای دررج به لورت  0/10 ≤ P< 0/05بود تمایل به
نعای دررج در نظر گرفته م
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نتایج و بحث

ترکیبات میمیایی نربوط به نمونه هاج پودر ضایعات

ترکیبات شیمیایی

کشتارگاهی در ت و  1آن ه رب

جدول  -1ترکیبات شیمیایی نمونه های متفاوت پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (درصد در ماده خشک)
نمونه هاج آزنایشی
فررباجه

ناکیان

ریررن تی و

کومان

ناده آلی

91/9

84/5

90/8

پروتئین

b

c

50/70

عصاره رترج29/7 
a

* اروف غیر نشابه در هر ردی

P SEM
3/76

a

55/56

62/68

1/08

b

b

0/33

18/3

18/0

0/132
0/001
0/007

نشان دها ه رختالف نعایدرر ی P > 0/05نیبام

نقادیر پروتئین نربوط به پودر ضایعات کشتارگاهی

عصاره رترج در بقایاج کشتارگاهی نی تورن نیزرن

ناکیان کمترین و کومان بیشترین بود ی P> 0/05در

رنرژج نتابولیتمی تانین م ه در خوررک رر تح تاثیر

ااضر نیان ین پروتئین رین خوررک 56/3

قررر ده باابررین بای توته کرد که عفیرغ ریاکه پودر

آزنای

درل بود همچاین رز نظر عصاره رترج رین نیان ین
رین ترکی

ضایعات کشتارگاهی در درته رو

به عاورن ناب

 22درل بود کمالک و همکاررن ی2005

پروتئین در تیره درم و طیور در نظر گرفته نی مود

پروتئین پودر ضایعات

یکمالک و همکاررن  2005رنا رز طرف دی ر نیز بیا

کشتارگاهی طیور در ا ود  55/6درل و عصاره

چربی نوتود در آن نی تورن بر رنرژج تیره تاثیر

رترج آن نیز ا ود  13/8درل نی بام نقایته نتای

درمته بام که بای ن نظر قررر گیرد و ترکی میمیایی

نشان دردن

آزنای

که درل

ااضر با نتای به دب

نربوط به نمونه نصرفی در تیره نیاز به رن رزه گیرج

آن ه توبط کمالک و

همکاررن ی 2005نشان نی ده که نحتوج عصاره رترج

نیبام

به کشتارگاه نورد برربی بیشتر رز نیزرن عصاره

قسمت بندی پروتئین بر اساس CNCPS

رترج گزرر

م ه توبط رین نحققین بود نمکن رب

قتم

با ج نربوط به پروتئین در به نمونه پودر

رین تفاوت به دلیل چربی باالتر المه هاج طیور در

ضایعات کشتارگاهی طیور بر رباو رو

زنان کشتار در کشتارگاه هاج نورد برربی بام دیل

در ت و  2ررروه م ه رب

CNCPS

و همکاررن ی 1993رماره کردن که تفاوت در نیزرن


جدول  -2قسمت های متفاوت پروتئین بر اساس  CNCPSدر نمونه های متفاوت پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
نمونه هاج آزنایشی
فررباجه

ناکیان

ریررن تی و

کومان

P SEM

پروتئین یدرل رز ناده خشک

50/70c

55/56b

62/68a

0/001

1/08

قتم با ج پروتئین یدرل رز پروتئین
بخ

A
b

a

c

4/92

6/18

4/21

0/13

0/124

بخ

B1

15/49

22/11

13/98

0/24

0/003

بخ

B2

67/72

64/82

68/30

2/38

0/076

بخ

B3

8/51a

7/14b

8/12ab

0/26

0/042

بخ

C

3/33a

1/70b

3/40a

0/09

0/002

* اروف غیر نشابه در هر ردی

نشان دها ه رختالف نعایدرر ی P > 0/05نیبام

تعیین بخش هاي پروتئین ،الگوي اسیدهاي آمینه و قابلیت هضم آزمایشگاهی سه نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه نشخوارکنندگان

نتای آزنای

هاج  Aو B2

ااضر نشان درد که بخ
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باال

پودر گوم برربر  9/88و  4/58درل بوده رب

تفاوت نعای دررج رر در بین نمونه هاج پودر ضایعات

بودن نیزرن نیتروژن نانحفو در مویا ه خاثی و یا

هاج  B3 B1و C

تجزیه پذیرج در

کشتارگاهی نشان ن ردن رنا بخ

ربی ج در خوررک ها بب

درررج بیوح نتفاوت نعای دررج در بین به تیمار
نتفاوت بودن ی P < 0/05بخ

 Aکه برع

پذیرج تا در مکمبه درمته و در اقیق بخ

مکمبه و رفزری

تجزیه

رین بخ

غیر پروتئیای نحتوب نی مود در بین به تیمار تفاوت
ن رم

بیشترین نق رر رر درمته رب که بی

پروتئین رر به خود رختصاص درده رب

که رفزری

نیتروژن نانحفو در مویا ه خاثی بب

B2

کاه

آن
نیزرن
1/4

درل ج نیزرن ناپ ی م ن نیتروژن در مکمبه بررج

رز  60درل کل

بقایاج کشتارگاهی م ه که رین نق رر برربر  12/8درل

 Cنیز

بخ

نشخص م ه رب

و

هم روده رج

رز پروتئین عبور کرده تاثیر در کیفی

خوره درم

تجزیه

مون ه در مکمبه نی بام در هر به نمونه بخ

عبور به روده نی گردد یکی

پتربون  2003که رلبته نیزرن قابفی

نیتروژن

در اقیق تفاوت ربابی در نیزرن بخ

کاه

بررج کاجاله بویا بوده رب

یبوهارت و همکاررن

در بین به نمونه نتفاوت بود که باالترین نق رر نربوط

 1998باال بودن نتبی بخ

به نمونه کومان بوده که برربر  3/4درل رز پروتئین

ضایعات کشتارگاهی بب م ه رب که رین خوررک به

که بقایاج

عاورن ناب پروتئیای نیرح مود که نیزرن تجزیه پذیرج

کشتارگاهی درم و طیور دررررج نیتروژن نانحفو در

آن در مکمبه ک بوده و تورنایی عبور به روده باریک

مویا ه ربی ج بیشترج نتب

به نااب

پروتئیای

رر دررد یکمالک و همکاررن  2005ولی با رین وتود و رز

نت رو در تیره درم و طیور رب

به عاورن نثا لورچ

هم روده رج نربوط به پروتئین

بود به طور کفی نشخص م ه رب

طرف دی ر قابفی

و همکاررن ی 1983نشان دردن که نیزرن نیتروژن

غیر قابل تجزیه در پودر

عبور کرده نیاز به برربی خوره درم

نانحفو در مویا ه ربی ج نربوط به پودر ربتخورن و
جدول  -3پروفیل اسیدهای آمینه ضروری در نمونه های متفاوت پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (در  91درصد ماده خشک)
نمونه هاج آزنایشی

P

فررباجه

ناکیان

ریررن تی و

کومان

SEM

آرژنین

3/34ab

3/53a

2/98b

0/15

بیتتئین

a

1/77

ab

b

1/23

0/06

0/002

هیتتی ین

0/99

0/87

0/98

0/08

0/239

ریزولوبین

2/22

2/13

1/83

0/10

0/192

لوبین

a

4/13

b

3/49

0/20

0/001

لیزین

2/20

1/93

2/17

0/10

0/364

نتیونین

0/66

0/56

0/63

0/02

0/597

فایل آالنین

2/41

2/37

2/07

0/13

0/413

تروونین

a

2/26

a

2/16

b

1/89

0/14

0/041

تریحتوفان

0/48

0/42

0/43

0/18

0/703

ورلین

a

a

b

0/21

نتیونین+بیتتئین

a

3/34
2/41

* اروف غیر نشابه در هر ردی

1/62

ab

3/94

3/24

ab

2/16

2/79

b

1/85

0/13

0/003

0/003
0/0004

نشان دها ه رختالف نعایدرر ی P > 0/05نیبام
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ناده خشک رعالم نمودن کفمترود و همکاررن ی1997

پروفیل اسیدهای آمینه
تع رد  11ربی آنیاه در پژوه

رماره کردن که نتیونین در پودر ضایعات کشتارگاهی

ااضر رن رزه گیرج

گردی ن یت و 3

به عاورن ربی آنیاه نح ود کاا ه نی بام کانوو و

رز بین  11ربی آنیاه رن رزه گیرج م ه تفاوت نعای

همکاررن ی 1998با نقایته ربی هاج آنیاه پودر پر

دررج نربوط به پا ربی آنیاه در بین تیمارهاج پودر

طیور با کاجاله بویا و پودر ناهی نشان درد که نیزرن

ضایعات کشتارگاهی دی ه م که به عبارت دی ر در

لوبین تروونین و ورلین در پودر پر باالتر رز نااب

ا ود  45درل تاو در بین ربی هاج آنیاه نربوط به

پروتئیای نت رو نصرفی در تیره درم و طیور رب

رین خوررک نی بام

نتای آزنای

در بین ربی هاج آنیاه رن رزه

ااضر نیز نشان درد که ربی هاج آنیاه

گیرج م ه آرژنین بیتتئین لوبین تروونین و ورلین

خیی در رین خوررک نتبتا باال نی باما باال بودن رین

تفاوت نعای دررج در بین به نمونه درمتا یP < 0/05

ربتحکام بیشتر پروتئین در برربر

و ربی هاج آنیاه هیتتی ین

ریزولوبین

ربی هاج رنیاه بب

تجزیه پذیرج در مکمبه م ه و بب

لیزین

نی مود نیزرن

عبورج بودن پروتئین رین خوررک رفزری

نتیونین فایل آالنین و تریحتوفان تفاوتی در بین به

یاب یکی و

گروه نورد برربی ن رمتا ی P < 0/05نیزرن نتیونین

پتربون 2003

نوتود در به نمونه ضایعات کشتارگاهی تفاوت نعای

ربی هاج آنیاه نقاوم کاا ه باختمان پروتئین در رین

دررج ن رم رنا با توته به تفاوت نعای درر ربی آنیاه

خوررک ها نی تورنا بر نیزرن عبورج بودن پروتئین

ربی هاج آنیاه

و تجزیه پذیرج

بیتتئین در بین تیمارها نجمو

خوررک تاثیر نثب

درمته باما

پروتئین خوررک در مکمبه رر تح تاثیر قررر دها

گوگرددرر ینتیونین+بیتتئین نیز تفاوت نعای دررج
در بین تیمارها درمتا

بر همین رباو به نظر نی رب

قابلیت هضم آزمایشگاهی

تانتون و همکاررن ی1998

هم آزنایش اهی به نمونه

نیزرن ربی هاج آنیاه آرژنین هیتتی ین ریزولوبین

نتای نربوط به قابفی

لیزین و نتیونین رر در پودر ضایعات کشتارگاهی به

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در ت و  4آن ه رب

ترتی برربر  4/44 2/30 1/24 4/65و  3/58درل در

جدول  -4قابلیت هضم آزمای شگاهی نمونه های متفاوت پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
نمونه هاج آزنایشی
ناکیان

فررباجه
1

ریررن تی و

کومان

P SEM

قابفی هم ناده خشک یدرل

44/31c

52/48a

49/23b

1/12

0/003

قابفی هم ناده آلی 2یدرل

41/89c

43/07b

47/12a

0/96

0/026

* اروف غیر نشابه در هر ردی

نشان دها ه رختالف نعایدرر ی P > 0/05نیبام

IVDMD= in vitro dry matter digestibility 1
IVOMD= in vitro organic matter digestibility 2

ه قابفی هم ناده خشک و ه ناده آلی بررج نمونه-

در نمونه ناکیان بیشتر بوده رب

هاج نتفاوت پودر ضایعات کشتارگاهی تفاوت نعای-

نجمو هم تاثیر درمته بام تحقیقات نشان دردهرن

دررج نشان درمتا ی P < 0/05نتای نشان درد کمترین

نقادیر نتبتا باالیی رز ربی هاج آنیاه نانا بیتتئین

هم نربوط به نمونه کشتارگاه ناکیان نی

ربی گفوتانیک ورلین لوبین و پرولین بب کا م ن

بام نتب برخی ربی هاج آنیاه نانا لوبین و ورلین

رون تجزیه پذیرج در مکمبه گردد که نی تورن بر

قابفی

که نمکن رب

بر

تعیین بخش هاي پروتئین ،الگوي اسیدهاي آمینه و قابلیت هضم آزمایشگاهی سه نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه نشخوارکنندگان

هم تاثیر درمته بام یکانوو و همکاررن 1996؛ کی

هم کل خوررک در دبت اه گورر

و پتربون 2003؛ ریاا  2004عالوه بر رین نیفبی که

بام

به نظر با رهمی

نیز تاثیر درمته

تر نیز نی رب نیزرن چربی باال در

نمونه ناکیان نی بام که راتما دررد رز عورنل دخیل
در کاه
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نتیجه گیری کلی

هم خوررک بام به طور کفی نتب باالج

با توته به تاو باال در ترکیبات میمیایی و همچاین در

چربی در خوررک ها نی تورن تاثیر نافی بر نیزرن

بخ

هاج نتفاوت پروتئین بر رباو  CNCPSدر

هم ناده آلی رلیاف و پروتئین در مکمبه درمته بام

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به نظر نی رب ت و

یدون رر و لویس  1974فرضیه هاج نتع دج در رین

یکتان بررج رین خوررک قابل تولیه نخوره بود ا ود

نیان نورد بحث قررر گرفته رن که فرضیه پومانا گی

 45درل رز ربی هاج آنیاه رن رزه گیرج م ه در به

یکی رز آن نوررد نی بام که بیان ر تاثیر نافی چربی

نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی در بین تیمارها تفاوت

دبتربی نیکروب به نورد نغ ج خوررک

درمته که تعیین کاا ه نیاز به آنالیز دقیق میمیایی در

بر کاه

بررج تجزیه آن نی بام یدون رر و لویس 1974؛ تاکیاز

زنان نصرف رین خوررک بررج درم و طیور رب

 1993نیزرن باالج چربی در خوررک عالوه بر کاه

به طور خالله نشان درد در لورت ربتفاده رز پودر

کاه

ضایعات کشتارگاهی طیور در تیره درم و طیور آگاهی

دبتربی نیکروب به نورد نغذج بب

نتای

رهابازج نورد نغذج رز خوررک نیز نی مود که در

رز آنالیز میمیایی و ناهی نمونه نورد نظر دق تیره

یدون رر و لویس

درده بر همین رباو در لورتی که

ن ای

نرخ هم رر کاه

نی ده

نویتی رر رفزری

 1974به طور کفی به نظر نی رب نمونه هاج نتفاوت

نظر به ربتفاده رز رین ناب خوررکی در تیره درم و

پودر ضایعات کشتارگاهی که در تیره ربتفاده نی

طیور وتود درمته بام نیاز به رن رزه گیرج میمیایی

مود بر رباو نیزرن چربی و ترکی

ربی هاج آنیاه

دقیق بررج رفزری

بودآورج در تیره نویتی نیبام

نوتود در باختمان پروتئین و همچاین عورنل راتمالی
دی ر درررج قابفی هم نتفاوت بوده که نمکن رب بر
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Abstract
BACKGROUND: poultry by-product meals are a excellent source of protein in diet because of their

high protein content and sensible price. Although incorporating them in animal diets need to proper
determination of their protein quality. OBJECTIVES: In the present study amino acid profile,
Cornell Net Carbohydrate and Protein system (CNCPS) fractioning of protein and in vitro
digestibility of three poultry by-product meals (Makian (M), Iran-Teyhoo (IT) and Kooshan (K))
samples were determined and compared. METHODS: In vitro digestbilities of DM and OM also
were determined using three rumen-fistulated sheep. Protein contents of samples were 50.7, 55.5
and 62.6% for M, IT and K, respectively (P < 0.05). The CNCPS analysis showed that fractions A
and B2 were similar in the samples studied; however, B1, B3 and C fractions differed among them.
The K samples had the greatest B3 and C fractions among the samples. RESULTS: Both IVDMD
and IVOMD were differed for three samples of poultry by-product meals (P < 0.05). The amino
acids arginine, cysteine, leucin, threonine and valine were differed among treatments, but histidine,
isoleucin, lysine, methionin, phenylalanine and tryptophane were similar among them. The results
indicate that there were considerable variations among the poultry by-product meals with regard to
chemical composition, CNCPS protein fractions and amino acid profiles. CONCLUSIONS: The
results showed, chemical composition of poultry-by product meal has to determine before being
included in animal rations.
Key words: Poultry by-product meal, amino acid, CNCPS

