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چکیده
هدف از این مطالعه ،تعیین ترکیبات شیمیایی و روند تجزیهپذیري شکمبهاي و هضم بعد شکمبهاي ماده خشک ،پروتئین
خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور استان اردبیل با روش کیسههاي نایلونی ،روش توأم درونکیسهاي و دستگاه شبیه
ساز هضم (دیزيتو) و استفاده از خروسهاي بالغ سکومبرداري شده بود .ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک ،پروتئین
خام ،چربی خام و خاکستر به ترتیب  72/52 ،95/9 ،59/72و  2/33درصد به دست آمد .آزمایش تجزیهپذیري با  7رأس
قوچ اخته مغانی فیستوالگذاريشده و با انکوباسیون در زمانهاي صفر 74 ،65 ،2 ،4 ،7 ،و  42ساعت انجام شد .درصد
بخش سریع قابل تجزیه ( ،)aبخش نامحلول و بالقوه قابل تجزیه ( ،)bثابت نرخ تجزیه ( )cو پتانسیل تجزیهپذیري ()PD
پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به ترتیب  2/237 ،32 ،72و  54درصد و براي ماده خشک نیز به ترتیب ،32
 2/274 ،46/5و  22/5درصد محاسبه شد .تجزیه پذیري موثر پروتئین خام و ماده خشک با نرخ عبور دو درصد در
ساعت به ترتیب  92و  95/2درصد بود .نتایج نشان داد که پودر ضایعات کشتارگاهی طیور میتواند به عنوان منبع نسبتاً
مناسبی از پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه براي تأمین بخشی از احتیاجات حیوان به پروتئین و اسیدآمینه عبوري به
همراه پروتیئن میکروبی مطرح باشد .قابلیت هضم رودهاي پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با روش
استفاده از خروسهاي سکوم برداري شده بیشتر از دیزي تو بود.
واژگان کلیدي :پروتئین عبوري ،پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ،تجزیهپذیري ،گوسفند

مقدمه

در جیره دام و طیور میتوان ضمن کاهش قیمت جیرهها

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور از فرآیند ضایعات

و اقتصادي شدن هزینه تغذیه ،از آلودگیهاي زیست

کشتاري طیور پس از مراحل پختن ،تحت فشار ،آبگیري،

محیطی بعدي نیز جلوگیري به عمل آورد .پروتئین

خشک کردن و آسیاب کردن به دست میآید (کالنتر و

غیرقابل تجزیه در شکمبه و پروتئین میکروبی منابع

فهیمی  .)6323با فرآوري این ضایعات و استفاده آنها

پروتئینی میباشند که به عنوان اسیدهاي آمینه در روده

361

میرزائی آقجه قشالق ،سیفدواتی و ...

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /3سال3333

کوچک هضم و جذب میشوند .در بیشتر شرایط

میباشد که نیازمند حیوانات با کانوال در قسمت شکمبه،

تغذیهاي ،پروتئین میکروبی یک منبع قابل توجه از

دوازدهه و گاهی اوقات روده بزرگ میباشند .البته

پروتئینی میباشد که وارد روده کوچک میشود و در

مشکالت و منابع خطا تکنیک کیسه نایلونی متحرک تنها

آن جا هضم آنزیمی ،اسیدهاي آمینهاي را که جذب

به کیسه مربوط نبوده بلکه محل جمع آوري کیسه و

شدند براي نیازهاي نگهداري ،تولیدمثل ،رشد و

آلودگی و آغشته شدن به میکربها میتواند خطاي

شیردهی حیوان در اختیار آن قرار میدهد (استم و

مضاعف در تخمین قابلیت هضم  RUPبه دنبال داشته

منسفیلد  .)6525نیازهاي پروتئین قابل سوخت و ساز

باشد .پس اخذ برآوردهاي قابلیت هضم دقیق  RUPدر

براي حیوانات با تولید پایین میتواند به وسیله پروتئین

نشخوارکنندگان مشکل بوده و الزم است استاندارد

میکروبی تأمین شود؛ به هر حال زمانی که تولید افزایش

شود و یا مدل حیوانی دیگري جایگزین شود .در شرایط

مییابد (رشد ،تولید) فراهم کردن پروتئین غیرقابل

کنونی نظر به مشکالت استاندارد کردن تکنیک کیسه

تجزیه در شکمبه اهمیت پیدا میکند (ارسکوف .)6522

نایلونی متحرک ارائه مدل حیوانی جایگزین سودمند و

افزودن منبع یا منابعی از پروتئین غیرقابل تجزیه در

منطقیتر خواهد بود .زیرا بدست آوردن قابلیت هضم

شکمبه به جیره نشخوارکنندگان میتواند جریان

 RUPاز گونههاي حیوانی دیگر آسانتر ،ارزانتر و به

نیتروژن و اسیدهاي آمینه به روده کوچک را افزایش

احتمال زیاد دقیقتر خواهد بود .به طوري که در چندین

دهد (زین و همکاران  .)6526شناسایی منابع پروتئینی

پژوهش مقایسهاي از مدلهاي حیوانی دیگر استفاده

مقاوم به تجزیهپذیري میکروبی در شکمبه و در

شده است .مدل طیور ،خوک براي قابلیت هضم RUP

دسترس براي جذب در روده کوچک ،در فرمولبندي

در نشخوارکنندگان توسط تیگه می یر و همکاران

جیره غذایی نشخوارکنندگان با تولید باال ضرورت دارد.

( ،)6552الودي و همکاران ( )7225استفاده شده است.

در مطالعهاي که روي گوسالههاي نر اخته انجام شده

همبستگی قابلیت هضم اسیدآمینه مواد هضمی

(الرسون و همکاران  ،)6526نتایج نشان میدهد که

دوازدهاي روده در گاو و خروسهاي سکوم برداري

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور میتواند یک منبع

شده در پژوهش تیگه می یر و همکاران ( )6552به

پروتئینی توانا براي تأمین پروتئین غیرقابل تجزیه در

میزان  2/54گزارش شده است و این همبستگی باال

شکمبه باشد .در پژوهشی میزان پروتئین عبوري پودر

احتماالً بیانگر تناسب مدل حیوانی طیور براي

ضایعات کشتارگاهی طیور با  67ساعت انکوباسیون

نشخوارکنندگان میباشد (بوچر و همکاران  )7225و

شکمبه اي دریافت شد که در دامنه اي بین  37تا 35/2

طبق گزارش این محقق تفاوت بین دو گونه به بیش از 4

درصد و میزان قابلیت هضم پروتئین خام آن در روش

درصد نمیرسد.

مستقیم جمع آوري مدفوع بین  24/2و  25درصد

اهمیت بیولوژیکی روش تغذیه دقیق خروسهاي سکوم

میباشد (کلهمسراد و همکاران  .)6559محققین در

برداري شده در برآورد و ارزیابی مورد استفاده قرار

گزارشی میزان پروتئین عبوري از شکمبه  ،ناپدید شدن

گرفتن پروتئین خام در روده با توجه به برداشت سکوم

ماده آلی و ناپدید شدن نیتروژن پودر ضایعات

و حذف نقش تخمیر میکربی و خطاي حاصل از این

کشتارگاهی طیور در روده کوچک گوساله هاي نر را با

بخش ،موجب استفاده از آنها در شبیه سازي روده

تکنیک کیسههاي متحرک به ترتیب  42/9 ،76/2و 42/5

کوچک نشخوارکنندگان شده است (تیگه می یر و

درصد نشان دادند (بوهنرت و همکاران  .)6555تکنیک

همکاران 6552و گریفین و همکاران  .)6553در این

کیسههاي متحرک روش دشواري و بسیار وقتگیر

روش بقایاي پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه در

تجزیهپذیري شکمبهاي و بعد شکمبهاي پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی طیور با روشهاي کیسه نایلونی ،دیزيتو و خروسهاي سکومبرداري شده
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خروسهاي گرسنه سکوم برداري شده مورد تغذیه

و  42ساعت در شکمبه قرار داده شدند و پس از خروج

دقیق قرار میگیرد و جمع آوري کل فضوالت در انتها

از شکمبه شستشو و در آون خشک و محتویات کیسه-

ارزیابی

ها از نظر ترکیبات شیمیایی تجزیه شدند .براي تعیین

خروسهاي سکومبرداري شده و به صورت دقیق تغذیه

فراسنجههاي تجزیهپذیري پروتئین خام و ماده خشک

شده را یک جایگزین مناسب براي تخمین قابلیت هضم

نمونه از رابطه ( p=a+b)1-e-ct-lاستفاده گردید

رودهاي اسیدهاي آمینه غیرقابل تجزیه در شکمبه ،و

(ارسکوف و مک دونالد  .)6525که در این معادله P

مدل معتبري براي بررسی قابلیت هضم پروتئین در

میزان تجزیه پذیري در زمان  a، tمیزان تجزیه پذیري

روده کوچک نشخوارکنندگان دریافتند (آلدریچ و

بخش محلول b ،میزان بخش با پتانسیل تجزیه پذیريc ،

همکاران  6552و تیتگه مایر و همکاران  .)6552اطالعات

ثابت نرخ تجزیه  tزمان تجزیه پذیري l ،فاز تاخیر وe

خیلی کمی در خصوص قابلیت هضم رودهاي پروتئین

عدد نپرین( )7/262است .براي محاسبه تجزیه پذیري

غیر قابل تجزیه در شکمبه براي منابع پروتئین حیوانی

مؤثر ( )EDاز فرمول زیر استفاده شد که  kpبا نرخ

مورد تحقیق وجود دارد .هدف از این آزمایش ،تعیین

عبور  9 ،7و  2درصد در ساعت در نظر گرفته شد.

انجام

میشود.

برخی

محققین

روش

ترکیبات شیمیایی و روند تجزیهپذیري شکمبهاي و

)ED =a+(b × c)/ (c+kp

هضم بعد شکمبهاي ماده خشک و پروتئین خام پودر

براي تخمین و برآورد فراسنجههاي تجزیهپذیري از

ضایعات کشتارگاهی طیور استان اردبیل با روشهاي

نرمافزار  Fit curveاستفاده شد.

کیسههاي نایلونی و خروسهاي بالغ سکومبرداري شده

براي تعیین قابلیت هضم رودهاي ماده خشک و پروتئین

بود.

خام ،از روش توأم درونکیسهاي و دستگاه شبیه ساز
هضم (دیزيتو) و خروسهاي بالغ سکومبرداريشده

مواد و روش

استفاده گردید 9 .گرم نمونه آسیاب شده با غربال 7

پودر ضایعات کشتارگاهی طیور که از فرآوري

میلیمتري داخل کیسههایی از جنس پلیاستر با اندازه

ضایعات کشتارگاهی طیور استان اردبیل حاصل شده

منافذ  92میکرومتر ،به ابعاد  2×62سانتیمتر ریخته

بود ،تهیه و تا انجام تجزیه شیمیایی و ارزیابی

شده ( 3عدد کیسه به ازاي هر نمونه براي هر حیوان) و

بیولوژیکی در دماي  -72درجه سلسیوس در سردخانه

از طریق فیستوال وارد شکمبه گوسفندها شد .تمام

نگهداري شد .تجزیه شیمیایی نمونهها مطابق با

کیسهها به مدت  65ساعت در شکمبه انکوباسیون شدند

روشهاي معمول  )7222( AOACصورت گرفت.

(آلدریچ و همکاران  .)6552تمام کیسهها بعد از

تجزیهپذیري ماده خشک و پروتئین خام پودر ضایعات

انکوباسیون شکمبهاي سه مرتبه به مدت  9دقیقه در

کشتارگاهی طیور با روش کیسههاي نایلونی (ارسکوف

ماشین لباسشویی اتوماتیک ،تا خروج آب زالل از آنها

 )6522و با  7رأس قوچ اخته مغانی فیستوالگذاريشده

شستشو داده شدند .سپس تمام کیسهها در آون (به

انجام شد .گوسفندها در سطح نیاز نگهداري با جیره

مدت  42ساعت در دماي 52درجـه سلسیوس) خشک

حاوي  52درصد علوفه و  42درصد کنسانتره تغذیه

شدند .محتویات کیسهها جهت تعیین قابلیت هضم

شدند .پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به مقدار  9گرم

رودهاي ماده خشک و پروتئین خام استفاده شد .براي

و با  3تکرار براي هر حیوان در کیسههاي نایلونی از

این کار از روش گارگالو و همکاران ( )7225و دستگاه

جنس داکرون با ابعاد  2/9×62/9سانتیمتر و قطر منافذ

شبیه ساز هضم (دیزيتو) استفاده گردید .حدود  2/9تا

 92میکرون ریخته شده و در زمانهاي 74 ،65 ،2 ،4 ،7

 6گرم از بقایاي هضم در داخل کیسههاي نایلونی دیگر
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با ابعاد  5×4با قطر منفذ  92میکرومتر ریخته شده و در

 :Dقابلیت هضم رودهاي ماده خشک

داخل بطري دستگاه دیزيتو قرار گرفت .به هر بطري 7

 :Aوزن خشک نمونه بعد از انکوباسیون شکمبهاي

لیتر محلول  2/6نرمال اسید کلریدریک با  6/5 pHکه

 :Bوزن خشک فضوالت بعد از هضم در دستگاه

شامل  6گرم در لیتر پپسین بود ،اضافه شد و با دور

گوارش خروسهاي سکومبرداري شده

ثابت چرخش در دماي  35درجه سلسیوس به مدت 6

 :Cوزن خشک فضوالت در پرندگان گرسنه (شاهد)

ساعت انکوباسیون گردید .بعد از انکوباسیون ضمن
تخلیه تمام مایعات از بطري ،کیسه ها تا خروج آب
شفاف از آنها با آب شستشو شدند .کیسهها (حداکثر
 32تا براي هر بطري) در بطري دیگر با  7لیتر محلول
پانکراتین ( 2/9موالر بافر  KH2PO4در 2/29 pH
استاندارد شده که شامل  ppm 92تیمول و  3گرم در
لیتر پانکراتین بود) به مدت  74ساعت با دور ثابت در
 35درجه سلسیوس مجددا انکوباسیون شدند .عملیات
شستشوي بعد از انکوباسیون تکرار شد .سپس کیسهها
در داخل آون در دماي  59درجه سلسیوس براي 42
ساعت خشک شده و براي تعیین نیتروژن از محتویات
آنها استفاده شد .مقدار هضم با پپسین و پانکراتین از
مقدار نیتروژن نمونهها (بعد از انکوباسیون شکمبهاي)
منهاي نیتروژن باقیمانده بعد از انکوباسیون در پپسین-
پانکراتین تقسیم بر مقدار نیتروژن نمونهها به دست آمد
(گارگالو و همکاران  .)7225همچنین از  67قطعه
خروسهاي بالغ سکومبرداري شده به روش سیبالد
( )6525از نژاد لگهورن با میانگین وزن  6292±62گرم
و سن  47هفتگی در قفسهاي انفرادي به ابعاد
 42×49×42سانتیمتر استفاده شد .مقدار  32گرم از
نمونه به خروسها تغذیه اجباري شده و یک گروه
چهارتائی از خروسها براي اندازه گیري اتالف ماده
مغذي با منشأ داخلی با دادن گرسنگی استفاده شد.
فضوالت به طور روزانه جمعآوري و در ظروفی در
فریزر و در دماي  -72درجه سلسیوس تا انجام تجزیه
شیمیایی نگهداري شدند .از رابطههاي زیر براي
محاسبه قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام
رودهاي استفاده شد (بوچر و همکاران :)7225

}) {(A )  (B  C

A

D 

})) {(a  b )  ((c  d )  (e  f

a b

I

 :Iقابلیت هضم رودهاي پروتئین خام
 :aوزن خشک نمونه بعد از انکوباسیون شکمبهاي
 :bپروتئین خام نمونه خشک بعد از انکوباسیون
شکمبهاي
 :cوزن خشک فضوالت بعد از هضم در دستگاه گوارش
خروسهاي سکومبرداري شده
 :dپروتئین خام فضوالت خشک بعد از هضم در دستگاه
گوارش خروسهاي سکومبرداري شده
 :eوزن خشک فضوالت در پرندگان گرسنه (شاهد)
 : fپروتئین خام فضوالت خشک در پرندگان گرسنه
(شاهد)
براي تجزیه و تحلیل نهایی دادهها با استفاده از آزمون t
نرم افزار( SAS )5/6انجام گرفت.
مدل آماري مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل دادهها
به صورت مقابل بود:

Yij = µ+ Ai + eij

اجزاي این مدل عبارتند از:
 = Yijمقدار اندازه گیري شده هر مشاهده  = µمیانگین
 = Aiاثر تیمار

 = eijخطاي آزمایش

نتایج و بحث
میانگین مقادیر ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خام و
خاکستر پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به ترتیب
 72/52 ،95/9 ،59/72و  2/33درصد بود .میزان چربی
خام ( 72/52درصد) پودر ضایعات کشتارگاهی طیور از
عددي از مقادیر گزارشی انجمن ملی تحقیقات (،)6554
بیشتر بود که میتواند به خاطر بقایاي چربی باشد که
در مراحل پایانی تولید این محصول ،در واحدهاي
فرآوري کننده جدا نشده است .مقدار باالتر ماده خشک

تجزیهپذیري شکمبهاي و بعد شکمبهاي پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی طیور با روشهاي کیسه نایلونی ،دیزيتو و خروسهاي سکومبرداري شده

363

در پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نسبت به انجمن

شیمیایی به دست آمده در مطالعه حاضر با گزارش

ملی تحقیقات ( )6554نیز میتواند به علت تفاوت روش

دیل و همکاران ( )6553مطابقت دارند.
مربوط

به

فراسنجههاي

تجزیهپذیري

و

و درجه حرارت فرآوري در نمونههاي آزمایشی باشد.

نتایج

اگرچه مقدار باالي چربی خام میتواند براي تولید

تجزیهپذیري موثر پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در

انرژي در حیوان سودمند باشد ،اما ممکن است باعث

جدول  7ارائه شده است .با توجه به جدول  ،7مقدار

کاهش ارزش غذایی آن در نشخوارکنندگان شود .مقدار

ماده خشک قابل عبور پودر ضایعات کشتارگاهی طیور

پایینتر پروتئین نیز به علت مقادیر باالي چربی خام در

از شکمبه  76/4درصد و پتانسیل تجزیهپذیري آن 22/5

نمونههاي آزمایشی میباشد .با این حال مقادیر ترکیب

درصد بود.

جدول  -1ترکیبات شیمیایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور(درصد)
PBPM6

NRC(1994)7

ماده خشک

59/72

53

پروتئین خام

95/9

52

72/52

63

خاکستر

2/33

-

ماده آلی

22/53

ترکیب شیمیایی

چربی خام

7

-1پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مورد آزمایش -انجمن تحقیقات ملی ()6554

مقدار  32درصد ماده خشک به صورت محلول بوده و

بر این پودر ضایعات کشتارگاهی طیور میتواند به

درصد بخش نامحلول و بالقوه قابل تجزیه ( 46/5 )bو

عنوان یک منبع ضعیف تا متوسط با توجه به هضم

ثابت نرخ تجزیه ( )cآن  2/274در ساعت شد .همچنین

پایین پروتئین عبوري در روده و منبع مناسب از

نتایج نشان داد که بخش سریع قابل تجزیه ( ،)aبخش

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه براي ساخت پروتئین

نامحلول و بالقوه قابل تجزیه ( )bو ثابت نرخ تجزیه ()c

میکروبی مورد استفاده قرار گیرد.

پروتئین خام ماده خوراکی مورد آزمایش به ترتیب ،72

میانگین قابلیت هضم رودهاي ماده خشک ،ماده آلی و

 32و  2/237درصد شد .همچنین تجزیهپذیري موثر

پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور که در

پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور براي

طی دو مرحله و با استفاده از گوسفند فیستوالگذاري

نرخهاي عبور مختلف خروج از شکمبه نشان داده شده

شده ،خروسهاي بالغ سکومبرداري شده و دستگاه

است که با افزایش نرخ خروج مواد از شکمبه ،درصد

انکوباتور دیزي تو به دست آمد ،در جدول 3ارائه شده

تجزیهپذیري پروتئین خام کاهش مییابد .مقدار پروتئین

است.

خام قابل عبور پودر ضایعات کشتارگاهی طیور از

مطابق جدول  3اختالف معنیداري بین مقدار متوسط

شکمبه  35درصد و پتانسیل تجزیهپذیري آن  54درصد

قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پودر ضایعات

بود .در مطالعهاي مقدار پروتئین خام قابل عبور پودر

کشتارگاهی طیور در دو روش مشاهده شد (.)P>2/29

ضایعات کشتارگاهی طیور در محدوده  37تا  42درصد

مطابق با نتایج بدست آمده ،اختالف معنیداري بین

گزارش شد که با یافتههاي مقاله حاضر مطابقت دارد

مقدار متوسط قابلیت هضم پس از شکمبهاي پروتئین

(کلهمسراد و همکاران  .)6559این نتایج نشان میدهد بنا

خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با دو روش
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مشاهده شد ( .)P>2/29بیشترین اختالف بین قابلیت

به پروتئین خام آنها بود.

هضم رودهاي پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مربوط
جدول -2فراسنجههاي تجزیهپذیري و تجزیهپذیري موثر ماده خشک و پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
نوع

a

b

c

PD

UD

)ED(0.02

)ED(0.05

)ED(0.08

زمان تأخیر

پروتئین خام

72

32

2/237

54

35

92/2

47/7

32/2

5/7

ماده خشک

32

46/5

2/274

22/5

76/4

95/2

92/5

45/2

6/6

 : aدرصد بخش سریع قابل تجزیه : b ،درصد بخش نامحلول و بالقوه قابل تجزیه : c ،ثابت نرخ تجزیه بخش ( bبخش در ساعت): PD ،
درصد بخش قابل تجزیه : UD ،درصد بخش غیرقابل تجزیه : ED ،UD=100-PD ،درصد تجزیهپذیري موثر (با نرخ عبور  9 ،7و 2
درصد در ساعت).

جدول  -3قابلیت هضم رودهاي ماده خشک ،ماده آلی و پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
روش
با خروسهاي سکوم برداري شده
با دستگاه دیزيتو شبیه ساز شکمبهاي
خطاي استاندارد

ماده خشک
a

ماده آلی
a

پروتئین خام
a

* 74/92

75/35

33/52

77/67b

73/26b

76/22b

2/57

6/26

6/25

* در هر ستون میانگینهایی که فاقد حروف مشترک میباشند ،با یکدیگر اختالف معنیداري دارند.

قابلیت هضم رودهاي پودر ضایعات کشتارگاهی طیور

کشتارگاهی طیور بیشتر بود .نتایج نشان داد که پودر

در روش استفاده از خروسهاي سکومبرداري شده

ضایعات کشتارگاهی طیور میتوانند به عنوان منبع

بیشتر از دیزي تو بود .دلیل این امر به علت تفاوت در

نسبتاً مناسبی از پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه

روشها بیان شود (نادیم و همکاران .)7229

براي تأمین بخشی از احتیاجات حیوان به پروتئین و
اسیدآمینه عبوري به همراه پروتیئن میکروبی مطرح

نتیجهگیري کلی

باشند .قابلیت هضم رودهاي پروتئین خام پودر ضایعات

بخش بیشتري از پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی

کشتارگاهی طیور با روش استفاده از خروسهاي

طیور به صورت نا محلول بود ،که به تبع آن مقدار

سکوم برداري شده بیشتر از دیزي تو بود .دلیل این امر

پروتئین خام قابل عبور از شکمبه پودر ضایعات

احتماالً به علت تفاوت در روشها بیان شود.
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Abstract
The objective of this study was to determine the chemical composition and ruminal degradation
kinetics of dry matter and crude protein of poultry by-product meal (PBPM) of Ardabil province
using nylon bag technique, in vitro DaisyII and the precision-fed cecectomized rooster. Chemical
composition including dry matter, crude protein, ether extract and ash were 95.27, 56.5, 28.67 and
7.33 %, respectively. Degradation experiment was performed by two eunuch Moghani fistulated
ram and incubation at times 0, 2, 4, 8, 16, 24 and 48 hours. Water soluble fraction (a), slowly
degradable fraction (b), constant rate of degradation (c) and potential degradability of crude protein
of poultry by-product meal calculated 27, 37, 0.032 and 64 percent and also for dry matter 37, 41.6,
0.024 and 78.6 percent, respectively. Effective degradability of crude protein and dry matter with 2
percent per hour outflow rate, were 50 and 59.8 percent, respectively. These results indicated that
poultry by-product meal can be used as source of undegradable intake protein while it contributes to
an adequate supply of degradable intake protein that can be used for microbial crude protein
synthesis. Intestinal digestibility of crude protein PBPM by use the precision-fed cecectomized
rooster assay was taken more than in vitro DaisyII.
Keywords: Bypass protein, Degradability, Poultry by-product meal, Sheep

