نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  27شماره  /3سال /1396صفحات  21تا 32

استفاده از روش  in situبرای مقایسه ضرایب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم در
پودر ضایعات کشتارگاهی ،دانه سویای تفت داده شده و پودر ماهی
*4
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 3استاديار پژوهشگاه رويان پژوهشکده زيست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
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چکیده
زمینه مطالعاتی :برای بررسی تعيين ضريب تبديل پروتيين خام به پروتيين قابلمتابوليسم در ارزشيابی پروتيين از
روشهای متفاوتی استفاده میشود .هدف :اين تحقيق بهمنظور مقايسه ضريب تبديل پروتيين خام به پروتيين
قابلمتابوليسم در پودر ضايعات کشتارگاهی طيور ،دانه سويای تفت داده شده و پودرماهی با استفاده از روش
کيسههای نايلونی و محاسبات مربوط به آن انجام گرفت .روش کار :سه راس گوسفند نر نژاد قزل دارای فيستوالی
شکمبهای در قالب طرح مربع التين چرخشی استفاده شد و بخشبندی پروتيين نمونههای پودر ضايعات کشتارگاهی
براساس سيستم کرنل نيز بيان شد .نتایج :بخش پروتيين قابلتجزيه ( )a+bدر پودر ضايعات کشتارگاهی ،دانه سويای
تفت داده شده و پودرماهی بهترتيب  98/2 ،76/6و  79/2درصد بود ( .)P> 0/05پروتيين قابلمتابوليسم محاسبه شده
بهترتيب  23/97 ،25/59و  48/53درصد و ضريب تبديل پروتيين خام به پروتيين قابلمتابوليسم به ترتيب  0/63 ،0/45و
 0/70برای پودر ضايعات کشتارگاهی طيور ،دانه سويای تفت داده شده و پودرماهی بود .همچنين علیرغم اينکه پروتيين
خام پودر ضايعات کشتارگاهی حدود  18درصد بيشتر از پروتيين خام دانه سويای تفت داده شده بود ،اما ميزان ضريب
تبديل آن به پروتيين قابلمتابوليسم کمتر از  0/5بود که نشان از بازدهی کم استفاده از پروتيين در اين خوراک دارد.
نتیجهگیری نهایی :نتايج اين آزمايش نشان داد؛ کاهش ميزان نيتروژن نامحلول در شوينده اسيدی پودر ضايعات
کشتارگاهی با استفاده از روش های فرآوری ،ممکن است وضعيت پروتيين قابلمتابوليسم آن را بهبود بخشد و در نتيجه
دسترسی به پروتيين توسط دام و قابليت متابوليسم آن را افزايش دهد.
واژگان کلیدی :تجزيهپذيری پروتيين ،پروتيين قابل متابوليسم ،پودر ضايعات کشتارگاهی طيور
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مقدمه

(کاماالک و همکاران  .)2005مطالعات نشان دادهاند که

پروتيين يکی از مهمترين ترکيبات مغذی جيره دام و از

پودر ضايعات کشتارگاهی طيور میتواند به جای

عواملی است که سبب افزايش قيمت تمام شده جيره

کنجالهسويا در جيره جوجه های گوشتی مورد استفاده

میشود .استفاده از محصوالت فرعی با قيمت کمتر

قرار گيرد (حسنزاده و همکاران  2014و کالنتر و فهيمی

بهجای خوراکهای متداول در تغذيه دام و طيور برای

 )2009و در تغذيه گوسفند نيز مورد استفاده قرار

کاهش هزينه توليد ،روشی است که از طريق محققين

میگيرد (اللو و گارسيا  .)1994استفاده از اين منابع

متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است (بندگان و همکاران

پروتيينی در تغذيه دام مستلزم شناخت کافی از ماهيت

 ،2010جکسون و همکاران  ،2006کيم و پترسون ،2003

آنها است .لذا آگاهی از ميزان پروتيين قابلمتابوليسم آن

کلمسرود و همکاران  1998و کناوس و همکاران .)1998

عالوه بر مقدار پروتيين خام و مقايسه آن با خوراکهای

در اين ميان پودر ضايعات کشتارگاهی از فراوانترين

مرسوم ،سبب میشود که به نحو موثری در تهيه جيره

منابع پودر ضايعات حيوانی میباشد .پودر ضايعات

های عملی مورد استفاده قرار گيرد .ميزان عبور پروتيين

کشتارگاهی طيور از فرآيند ضايعات کشتارگاهی طيور

پودر ضايعات کشتارگاهی به روده باريک و ميزان

پس از مراحل پختن تحت فشار ،آبگيری ،خشک کردن و

قابليت هضم آن در روده باريک توسط بوهنرت و

آسياب کردن بهدست میآيد که ممکن است با توجه به

همکاران ( )1998مورد بررسی قرار گرفت .اين تحقيق

نوع ضايعات تهيه شده شامل پر ،پوست ،گوشت،

نشان داد که در اثر جايگزينی ميزان  75 ،50 ،25و 100

استخوان و حتی دستگاه گوارش آنها به ويژه رودهها

درصد از کنجاله سويا توسط پودر ضايعات کشتارگاهی

نيز باشد (کناوس و همکاران  .)1998امکان استفاده از

در جيره گوسالههای نر ،ميزان عبور نيتروژن به روده

پودر ضايعات کشتارگاهی بهعنوان يکی از منابع

باريک افزايش میيابد ولی ميزان نيتروژن باکتريايی

خوراکی توسط محققين مورد بررسی قرار گرفته است.

ورودی به روده باريک در اثر استفاده از پودر ضايعات

بهطور کلی پروتيين مورد نياز دام به دو بخش پروتيين

کشتارگاهی کاهش میيابد .ميزان عبور نيتروژن پودر

قابل تجزيه در شکمبه و غير قابل تجزيه در شکمبه

ضايعات کشتارگاهی و کنجاله سويا به ترتيب  40/6و

دستهبندی میشود که هر دو مورد میتوانند در تامين

 13/7درصد بود .با افزايش سطوح مصرفی پودر

بخشی از پروتيين قابلمتابوليسم در روده باريک مورد

ضايعات کشتارگاهی ميزان نيتروژن آمونياکی نيز

مصرف قرارگيرند (رينالد  .)2004پروتيين قابل تجزيه در

کاهش يافت.

شکمبه میتواند مورد استفاده ميکروبها قرار گرفته و

در پژوهش حاضر پروتيين قابلمتابوليسم و ضريب

پروتيين ميکروبی سنتز شود که با ورود به روده باريک

تبديل پروتيين خام به پروتيين قابلمتابوليسم برآورد

مورد استفاده حيوان قرار میگيرد .پروتيين غير قابل

شده به روش کيسههاینايلونی و معادالت ارايه شده

تجزيه نيز با عبور از تجزيه شکمبهای میتواند وارد

توسط انجمن تحقيقات غذا و کشاورزی انگليس ()1992

روده شود و بعد از هضم به مصرف حيوان برسد (رافلر

در پودر ضايعات کشتارگاهی طيور ،دانه سويای تفت

و ستر .)1975

داده شده و پودرماهی (به عنوان دو منبع پروتيينی

پودر ضايعات کشتارگاهی به عنوان منبع پروتيينی

متداول در جيره دام) مورد مقايسه و ارزيابی قرار

میباشد که دارای اسيدهایآمينه خطی است که سبب

گرفت .همچنين برای شناخت بهتر بخش های متفاوت

استحکام بيشتر پروتيين شده و اغلب به عنوان يک منبع

پروتيين در پودر ضايعات کشتارگاهی طيور قسمتبندی

پروتيين عبوری در تغذيه دام درنظر گرفته میشود

پروتيين بر اساس روش کرنل نيز مطالعه شد.
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مواد و روشها

( )2000و توسط کلدال (دستگاه کجلتک مدل ،1030

در اين آزمايش از سه راس گوسفند نر اخته قزل

اتوآنااليزر ،شرکت فوس؛ سوئيس) اندازه گيری شد.

( 2±35/6کيلوگرم) که دارای فيستوالی شکمبهای بودند

فراسنجه های  b ، aو  cبا استفاده از معادالت غير خطی

در قالب طرح مربع التين چرخشی 1استفاده شد .مدت

ارسکوف و مکدونالد ( )1979به صورت P = a + b

هر دوره  14روز بود که  11روز بهعنوان دوره عادت

) (1−e−ctو با استفاده از نرم افزار ()Neway, 1992

پذيری و سه روز آخر برای انجام آزمايشات

محاسبه گرديد .در اين معادله  Pميزان ناپديد شدن در

تجزيهپذيری در نظر گرفته شد (نوزير و ميچالت درو

زمان  a ،tمعادل بخش سريع تجزيه پذير b ،معادل بخش

.)2000

کند تجزيه پذير a+b ،پروتيين قابل تجزيه در شکمبه و c

خوراک دهی در دو وعده  08:00و  14:00در سطح

نرخ تجزيهپذيری بخش  bو  tزمان انکوباسيون در

تغذيه آزاد انجام شد .جيره حاوی يونجه خشک (50

شکمبه بود .با استفاده از ضرايب تجزيهپذيری پروتيين

درصد) ،جو ( 35درصد) و مخلوطی از سه خوراک

خام ( b ،aو  )cبه دست آمده از روش کيسه های نايلونی

آزمايشی مورد استفاده به نسبت هر کدام  5درصد و در

و همچنين ميزان نيتروژن نامحلول در شوينده اسيدی

مجموع  15درصد از کل جيره مورد استفاده قرار گرفت.

( )ADINحاصل از مواد خوراکی ،فراسنجههای مربوط

ميزان انرژی جيره پايه  2100کيلوکالری در کيلوگرم و

به برآورد پروتيين قابلمتابوليسم و فراسنجههای

درصد پروتئين جيره نيز  13/8تنظيم گرديد .آب به طور

مربوط به آن با استفاده از روابط زير تخمين زده شد

آزاد در اختيار دامها قرار داشت .نمونههای مواد

(پلنگی و همکاران  1388و .)AFRC 1992

خوراکی مورد آزمايش در دمای اتاق خشک شده و

1- QDP = a × CP

توسط آسياب آزمايشگاهی مدل ( 11 Aساخت IKA

2- SDP = (bc/c+k) × CP

آلمان) به اندازه  2ميلیمتر آسياب شدند .از هر نمونه

)3- ERDP = 0.8 (QDP) + (SDP

ماده خوراکی مقدار  3/5گرم برحسب ماده خشک
برداشته و به داخل کيسههای نايلونی با وزن مشخص
(در ابعاد  6در  15سانتيمتر و با قطر منافذ  40تا 50
ميکرومتر) ريخته شد .از هر نمونه سه تکرار بهمدت
زمان انکوباسيون  36 ،24 ،16 ،8 ،4و  48ساعت بهطور
همزمان در شکمبه قرار گرفتند و در زمانهای ذکرشده
از شکمبه خارج شدند .بعد از انکوباسيون کيسهها
بوسيله ماشين شوينده به مدت  35دقيقه با آب سرد
شستشو داده شدند تا آب خارج شده کامال شفاف باشد.
نمونه ساعت صفر نيز بدون قراردادن در شکمبه بههمين
ترتيب شستشو شد .پروتيين موجود در باقيمانده
کيسهها پس از انکوباسيون بر اساس روش AOAC
. Changeover Latin square Design

1

)4- UDP = CP – (QDP + SDP
()5- DUP = 0.9 (UDP – (6.25 × (ADIN
6- MP = 0.6375 × (ERDP) + DUP

در اين معادالت:
 =QDPپروتيين با تجزيهپذيری سريع در شکمبه
 =SDPپروتيين با تجزيهپذيری کند در شکمبه
 = ERDPپروتيين قابل تجزيه موثر در شکمبه
 = UDPپروتيين غير قابل تجزيه در شکمبه
 = DUPپروتيين غير قابل تجزيه قابل هضم
 = MPپروتيين قابلمتابوليسم
 = kنرخ عبور مواد هضمی
بعد از تعيين پروتيين قابلمتابوليسم مربوط به
خوراکها ،با تقسيم نسبت پروتيين قابلمتابوليسم به کل
پروتيين خام آن خوراک ضريب تبديل پروتيين خام به
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پروتيين قابلمتابوليسم بهدست آمد .در بخش ديگری از

وابسته  ،ميانگين کل Ti ،اثر تيمار ( iخوراک های

اين آزمايش برای تعيين بخش های متفاوت قسمت های

متفاوت و فراسنجه های مختلف پروتئين قابل متابوليسم)

پروتيين بر اساس روش کرنل ( )CNCPSاز روش های

و   iاثر اشتباه می باشد.

توصيه شده ليسيترا و همکاران ( )1996استفاده شد .در
اين آزمايش سه نمونه متفاوت از ضايعات کشتارگاهی

نتایج و بحث

که از هر نمونه سه زير نمونه و از هر زير نمونه سه

ترکیبات شیمیایی خوراکها و قسمت بندی پروتیین

تکرار برای آزمايش در نظر گرفته شد .بخش  B1جزيی

پودر ضایعات کشتارگاهی بر اساس CNCPS

با تجزيهپذيری سريع است و به همراه بخش  Aدر بافر

ترکيبات شيميايی مربوط به خوراکهای آزمايشی در

بورات -فسفات محلول میباشد .بخش B2ترکيبات

جدول  1ارائه شده است .ميزان درصد عصاره اتری،

نيتروژن دار محلول در شوينده خنثی است که بخشی از

نيتروژن نامحلول در شوينده اسيدی پودر ضايعات

آن عبور کرده و بخشی نيز در شکمبه تجزيه میشود که

کشتارگاهی بهترتيب  23/8±2/5و  ،2/7±0/3ماده آلی

اين پديده بستگی به نرخ عبور از شکمبه دارد .بخشB3

دانه سويا تفت داده شده  94/5±8/4و پروتيين خام پودر

نيز ترکيبات نامحلول در شوينده خنثی و محلول در

ماهی 68/88±7/5که بيشترين مقادير را دربين

شوينده اسيدی میباشد که تجزيهپذيری کمی در شکمبه

خوراکهای آزمايشی دارا بودند .ميزان پروتيين برای

دارد .در نهايت بخش  Cکه در شوينده اسيدی نيز

پودر ضايعات کشتارگاهی متنوع است؛ زيرا شرايط

نامحلول میباشد و بخشی است که بهطور کامل از

توليد آن وابسته به نحوه پرورش و تغذيه طيور ،شرايط

شکمبه عبور میکند (ليسيترا و همکاران  .)1996بر همين

توليد ،نحوه نگهداری ضايعات و عوامل متعدد ديگر است

اساس با استفاده از بافرهای بورات-فسفات ،شوينده

(جکسون و همکاران  2006و کناوس و همکاران .)1998

خنثی و شوينده اسيدی بخشهای متفاوت پروتيين بر

بررسی آناليز شيميايی مربوط به پودرضايعات

اساس سيستم کرنل اندازه گيری شد.

کشتارگاهی توسط محققين ديگر نشان میدهد که

فراسنجههای تجزيهپذيری خوراکهای آزمايشی با

محتوای پروتيين و چربی اين ماده خوراکی به ترتيب

استفاده از مدل آماری زير مورد تجزيه آماری قرار

برابر  55و  14درصد است (کلمسرود و همکاران .)1998

گرفت؛

در تحقيق جديد ديگری انرژی قابلمتابوليسم اين خوراک

Y ijk   Pi  S j  Tk   i jk

را  4585کيلوکالری در کيلوگرم بيان نموده اند که از

 Yijkمقدار هر مشاهده µ ،ميانگين کل P ،اثر دوره S ،i

انرژی قابلمتابوليسم

اثر گوسفند  T ،jاثر خوراک آزمايشی  kو  eاثر اشتباه

(رجس و استين .)2013

کنجالهسويا نيز بيشتر است

آزمايشی است .تجزيه آماری با استفاده از نرم افزار
 SASو رويه  GLMانجام شد .مقايسه بين فراسنجههای

دادههای مربوط به قسمت بندی پرروتيين در نمونرههرای

به دست آمده از معادالت ( AFRC )1992و پروتيين

پودر ضايعات کشتارگاهی در جدول  2ارائه شرده اسرت.

قابلمتابوليسم تعيين شده بر اساس روش کيسههای

ميانگين و انحراف استاندارد بخش های  B3 ،B2 ،B1 ،Aو

نايلونی و همچنين قسمت بندی مربوط به پروتيين

 Cدر نمونه سوم با بيشترين ميرزان پرروتئين ( 628گررم

بهروش سيستم کرنل نيز توسط نرم افزار  SASو رويه
مدل خطی عمومی ( )GLMو با استفاده از مدل زير

صورت گرفت؛  Yi    Ti   iدر اين مدل  Yiمتغير

در کيلررروگرم مررراده خشرررک) بررره ترتيرررب ،6/18±0/63
 8/0±12/92 ،68/6±30/83 ،13/1±98/45و 3/40±0/42
درصد و در نمونه اول با کمتررين ميرزان پرروتئين (507

استفاده از روش  in situبراي مقایسه ضرایب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم در پودر ضایعات كشتارگاهی ،دانه سویاي تفت داده شده و 25 ...

گررم در کيلرروگرم مرراده خشررک) برره ترتيررب ،4/92±0/51

نرخ تجزيهپذيری در شکمبه میباشد .در هرر سره نمونره

 8/0±51/87 ،67/7±72/28 ،15/1±49/72و 3/33±0/36

بخش  B2بيشترين مقدار را داشته اسرت کره بريش از 60

درصد بود .در مرورد قسرمت بنردی پرروتيين برر اسراس

درصد کل پروتيين را به خود اختصاص داده اسرت .براال

 CNCPSنتايج آزمايش حاضر نشان داد که بخرش هرای

بودن نسبی بخرش غيرر قابرل تجزيره در پرودر ضرايعات

 Aو  B2تفاوت معنریداری را در برين نمونره هرای پرودر

کشررتارگاهی سرربب شررد؛ ايررن خرروراک برره عنرروان منبررع

ضايعات کشتارگاهی ندارند ،اما بخش B1در بين تيمارهرا

پروتيينرری مطرررح شررود کرره ميررزان تجزيهپررذيری آن در

دارای اخررتالف معنرریداری بررود .)P=0/003( .همچنررين از

شکمبه کم بوده و توانايی عبور به روده باريک را خواهد

لحرراآ آمرراری اخررتالف معنرریداری بررين تيمارهررا در

داشررت (کامرراالک و همکرراران  .)2005بررهنظر میرسررد

بخشهررای  ،)P=0/04( B3و  ،)P=0/002( Cنيررز وجررود

پروتيين ايرن خروراک قابليرت عبرور برااليی از شرکمبه را

داشت .بخش  Aکه نررخ تجزيهپرذيری سرريع در شرکمبه

داشته و در صورت باال بودن قابليت هضرم پرروتيين آن

داشته و در حقيقت بخش نيتروژن غيرپروتيينی محسوب

در روده ،میتواند منبع خوب پروتيين در تغذيه دام باشد

میشود ،در بين سه گروه تفاوت نداشرت (جردول  .)2در

(کامررراالک و همکررراران  2005و کلمسررررود و همکررراران

حقيقت تفاوت اساسری در ميرزان بخرش تجزيهشرونده و

.)1998

جدول  -1ترکیبات شیمیایی مربوط به خوراک های استفاده شده برای آزمایش کیسه های نایلونی (درصد ماده خشک)
)Table1- Chemical composition of feeds used for In Situ experiment (DM %
ترکیبات شیمیایی ()%
)Chemical composition (%
نیتروژن نامحلول در

عصاره اتری

پروتئین خام

ماده آلی

Acid Detergent
Insoluble Nitrogen
2.7a

Ether
Extract
23.8a

Crude
Protein
56.10b

Organic
Matter
93.1ab

0.3b

15.8b

38.05c

94.5a

0.01c

9.6c

68.88a

84.1b

0.002

0.002

5.27

3.18

شوینده اسیدی

مواد خوراکی
Feed
پودر ضايعات کشتارگاهی طيور
Poultry by-product meal
دانه سويای تفت داده شده
Roasted soybean
پودر ماهی
Fish meal
خطای استاندارد ميانگينها
Standard Error Means

ميانگين های هر ستون با حروف غير مشترک دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P<0/05

Mean with same column with different letters differ significantly (P<0.05).
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جدول  -2قسمت های پروتیین بر اساس  CNCPSدر نمونه های متفاوت پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
Table2- Fractions of protein based on CNCPS in different samples of Poultry by-product meal
فراسنجه ها
Parameters
پروتیین (گرم/کیلوگرم

قسمت بندی پروتیین (درصد از پروتیین)

ماده خشک)
)Protein(gr/KG DM

)Fractions of protein (percentage of protein

نمونه های آزمایشی
Experimental
samples

بخش C

بخش B3

بخش B2

بخش B1

بخش A

Fraction C

Fraction B3

Fraction B2

Fraction B1

Fraction A

3.33ab

8.51a

67.72

15.49b

4.92

507

1.70b

7.14b

64.82

22.11a

4.21

555

نمونه 2

3.40a

8.12ab

68.30

13.98c

6.18

628

Sample 2
نمونه 3

0.09

0.26

2.38

0.24

0.13

1.08

0.002

0.04

0.07

0.003

0.12

0.001

نمونه 1
Sample 1

Sample 3
خطای استاندارد
ميانگينها
Standard Error
Means
P-Value

ميانگين های هر ستون با حروف غير مشترک دارای اختالف معنی دار می باشند (.) P<0/05

Mean with same column with different letters differ significantly (P<0.05).

تجزیهپذیری پروتیین خوراکها در شکمبه

پروتيين پودر ضايعات کشتارگاهی طيور علیرغم اينکه

بخش سريع تجزيه شونده پروتيين خام در شکمبه()a

بخش سريع تجزيه شونده نسبتاً بااليی داشت ،اما در کل

پودر ضايعات کشتارگاهی ( )28/2±2/84بيشتر از دانه

روند تجزيهپذيری کندی را دارا بود .محققين نشان

و پودرماهی

دادهاند مقادير نسبتا بااليی از اسيدهایآمينه سيستئين،

( )26/2±1/81بود (( )P =0/012جدول  .)3بخش پروتيين

متيونين ،اسيدگلوتاميک و پرولين در اين محصول وجود

قابل تجزيه ( )a+bپودر ضايعات کشتارگاهی به مراتب

دارد (کلمسرود و همکاران .)1998

سويای تفت داده شده ()25/2±1/62

کمتر از دانه سويای تفت داده شده و پودرماهی بود
( .)P =0/003همچنين نرخ تجزيهپذيری پروتيين خام
مربوط به پودر ضايعات کشتارگاهی طيور نسبت به
پروتيين خام دو خوراک ديگر کمتر بود .بررسی
فراسنجه های تجزيهپذيری نشان داد؛ پودر ضايعات
کشتارگاهی طيور ميزان تجزيهپذيری پروتيين کمتری در
مقايسه با دو خوراک ديگر داشته است .بهعبارتی ديگر،

استفاده از روش  in situبراي مقایسه ضرایب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابلمتابولیسم در پودر ضایعات كشتارگاهی ،دانه سویاي تفت داده شده و 27 ...
جدول  -3ضرایب تجزیهپذیری پروتیین خام و فراسنجه های تخمین زده شده با نتایج آزمایش کیسه های نایلونی
Table 3. Crude protein degradability parameters and estimated parameters for measuring metabolisable protein
using In Situ experiment results
بخشهای پروتیین (درصد از پروتیین خام)

ضرایب تجزیه پذیری

مواد خوراکی

)Fractions of protein (percentage of protein

Coefficients of
Degradability

Feed

MP/CP10

MP9

DUP8

UDP7

ERDP6

SDP5

QDP4

c3

b2

a1

0.45c

25.59b

8.89b

26.79a

26.19b

13.63c

15.70b

0.02b

48.6c

28.2a

پودر ضایعات کشتارگاهی

0.63b

23.97b

7.28b

9.96b

26.17b

18.56b

9.51c

0.04a

73.2a

25.1b

Poultry by-product
meal
دانه سویای تفت داده شده

0.70a

48.53a

23.88a

26.54a

38.75a

24.42a

17.90a

0.04a

53.2b

26.1ab

Roasted soybean
پودر ماهی
Fish meal
خطای استاندارد میانگینها

0.92
1.28 0.003
0.43
0.29
0.38
1.12
1.09
1.96
0.01
Standard Error
Means
 -1بخش سريع تجزيه شونده پروتيين در روش کيسههای نايلونی -2 ،بخش کند تجزيه شونده پروتيين در روش کيسههای نايلونی -3،نرخ
تجزيهپذيری پروتيين -4 ،بخش سريع تجزيه شونده پروتيين در شکمبه -5 ،بخش کند تجزيه شونده پروتيين در شکمبه -6 ،پروتيين تجزيه شده موثر
در شکمبه -7 ،بخش تجزيه نشده پروتيين در شکمبه -8 ،بخش قابل هضم پروتيين تجزيه نشده در شکمبه -9 ،پروتيين قابل متابوليسم -10 ،ضريب
تبديل پروتيين خام به پروتيين قابل متابوليسم.
ميانگين های هر ستون با حروف غير مشترک دارای اختالف معنی دار می باشند (.) P<0/05
1:Quickly Degradable Protein In-Situ, 2:Slowly Degradable Protein In-Situ, 3:Rate of protein degradation, 4: Quickly Degradable
Protein, 5: Slowly Degradable Protein, 6: Effective Rumen Degradable Protein, 7:Undegradable Dietary Protein, 8:Digestible
Undegradable Protein, 9: Metabolize Protein, 10: Metabolize Protein/Crude Protein.
)Mean with same column with different letters differ significantly (P<0.05

وجود اين اسيدهایآمينه میتواند اتصاالت محکمی را در

مادهآلی ،الياف و پروتيين در شکمبه داشته باشد (دوندرا

ساختمان پروتيين ايجاد نموده و سبب کند شدن روند

و لويس  .)1974فرضيههای متعددی در اين ميان مورد

تجزيهپذيری پروتيين در شکمبه گردد (کيم و پترسون

بحث قرار گرفتهاند که فرضيه پوشانندگی 2يکی از آن

 .)2003عالوه بر اسيدهایآمينه خاصی که سبب

موارد میباشد که از يک طرف سبب کاهش دسترسی

استحکام در ساختمان پروتيين اين خوراک میشوند،

ميکروبها به پروتيين خوراک برای تجزيه میشود و از

ميزان چربی باال در نمونههای پودر ضايعات

طرف ديگر باعث کاهش آزاد سازی پروتيين خوراک به

کشتارگاهی نيز میتواند از عوامل دخيل در کند بودن

دليل پوشيده شدن توسط چربی خواهد شد (دوندرا و

تجزیپذيری اين خوراک در شکمبه باشد (دوندرا و

لويس  1974و جنکينز  .)1993همچنين ممکن است به

لويس  .)1974ميانگين درصد چربی تعيين شده مربوط

دليل تاثير منفی ترکيبات مضر حاصل از چربیهای

به پودر ضايعات کشتارگاهی طيور در اين آزمايش

غيراشباع در شکمبه بر روی ميکروبهای تجزيه کننده

 23/8درصد بود .به طور کلی نسبت باالی چربی در

پروتيين باشد که کارايی اين ميکروبها را کاهش داده و

خوراک ها می تواند تاثير منفی بر ميزان تجزيهپذيری

Coating theory

1
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در نهايت ميزان تجزيهپذيری را کاهش دهد (دوندرا و

بود که مطالعات پيشين نشان دادهاند؛ حرارت ديدن ماده

لويس  .)1974نتايج اين آزمايش نشان داد که بخش

خوراکی سبب کاهش نرخ تجزيهپذيری آن در شکمبه

پودر ضايعات

میشود (آدريچ و همکاران  1992و ليرچ و همکاران

کشتارگاهی نسبت به هر دو خوراک آزمايشی ديگر کمتر

 .)1983از طرفی به جز خشک کردن و پختن پودر

بود که بيان کننده مقاومت پروتيين اين خوراک برای

ضايعات کشتارگاهی که بيشتر به منظور زدودن

تجزيهپذيری میباشد .پژوهش ها نشان دادهاند که

ميکروب آن صورت گرفته است فرآيندی بر روی پودر

تفتدادن سبب کاهش ميزان تجزيهپذيری در شکمبه

ضايعات کشتارگاهی طيور صورت نگرفته بود و

میگردد (آدريچ و همکاران  )1992که در اين پژوهش نيز

فراسنجههای به دست آمده ممکن است بعد از انواع

دانه سويای تفت داده شده مورد استفاده قرار گرفته بود.

فرآيندهای متفاوت ،تغيير نمايند .ميزان پروتيين

همچنين پودرماهی از آن دسته مواد خوراکی میباشد که

قابلمتابوليسم در پودرماهی بيشتر از سايرين بود که

به عنوان منبع مناسب پروتيين عبوری در دام شناخته

می توان آن را به عواملی نظير ميزان پروتيين باالتر،

شده است (رينال  .)2004مقايسه نتايج مربوط به

موثرتر بودن پروتيين تجزيه شده آن نسبت به پروتيين

تجزيهپذيری اين سه خوراک در شکمبه نشان میدهد که

خام در شکمبه و ميزان عبوری بودن باالی آن نسبت

پودر ضايعات کشتارگاهی در مقايسه با دانه سويای

داد .در محاسبه پروتيين قابلمتابوليسم

به روش

تفت داده شده و پودرماهی میتواند به عنوان پروتيين با

کيسههای نايلونی عالوه بر متغيرهايی مانند ميزان

تجزيهپذيری کمتر در شکمبه مطرح باشد.

پروتيين سريع تجزيه شونده و پروتيين کند تجزيه

پروتیین قابلمتابولیسم و ضریب تبدیل پروتیین خام

شونده ،ميزان موثر بودن تجزيه پروتيين در شکمبه و

به پروتیین قابل متابولیسم

ميزان پروتيين قابل هضم عبوری از شکمبه در روده نيز

جدول  3دادههای مربوط به برآورد پروتيين

تاثير خواهند داشت (.)AFRC 1992

قابلمتابوليسم و برآورد ضريب تبديل پروتيين خام به

در مورد پودرماهی فراسنجههای  ERDPو  DUPبيشتر

پروتيين قابلمتابوليسم را نشان میدهد .مقادير پروتيين

از مقادير بهدست آمده برای پودر ضايعات کشتارگاهی

سريع تجزيه شونده ،پروتيين کند تجزيهشونده ،پروتيين

و دانه سويای تفت داده شده بود .تنها در مورد بخش

تجزيهشده موثر ،پروتيين قابلهضم تجزيه نشده،

پروتيين غيرقابل تجزيه مقدار بهدست آمده برای پودر

پروتيين قابلمتابوليسم و ضريب تبديل پروتيين خام به

ضايعات کشتارگاهی بيشتر از دو خوراک ديگر و بهويژه

بهترتيب

دانه سويای تفت داده شده بود .پودر ضايعات

،38/4±75/11

کشتارگاهی علی رغم پروتيين زياد به دليل داشتن بخش

 23/2±88/52و  48/53±4/96درصد بود که اين بخشها

 ADINباال دارای ميزان  DUPپايينتری بود و لذا

از دو خوراک آزمايشی ديگر بيشتر بود .عالوه بر ماهيت

پروتيين قابلمتابوليسم کمتری برای آن برآورد شد.

خوراک که میتواند بر نرخ تجزيهپذيری تاثير داشته

پروتيين قابلمتابوليسم پودر ضايعات کشتارگاهی 25/6

باشد ،فرآوری میتواند بخش سريع تجزيه شونده در

درصد بود و باتوجه به اينکه ميزان  ADINمربوط به

شکمبه را کاهش دهد (آدريچ و همکاران  .)1992در

پودر ضايعات کشتارگاهی حدود  2/7درصد بود؛ سبب

پژوهش حاضر دانه سويا عالوه بر داشتن چربی نسبتاً

کاهش بخش  DUPشد .بهمنظور تاکيد بر نقش نيتروژن

باال ( 15/8درصد) که میتواند بر بخش تند تجزيه شونده

نامحلول در شوينده اسيدی بر کاهش قابليت متابوليسم

تاثير منفی داشته باشد (جنکيز )1993؛ حرارت نيز ديده

ماده خوراکی اين نکته قابل توجه است که اگر بخش

دارای

پروتيين

پتانسيل تجزيهپذيری در

قابلمتابوليسم

،17/90/1±/93

پودرماهی

،24/2±42/58
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 ADINدر اين ماده خوراکی همانند دو ماده خوراکی

قابلمتابوليسم و ارزشمند می باشد .به نظر می رسد؛

ديگر ناچيز بود (نزديک صفر) ميزان پروتيين

انواع فرآيند کردن که سبب بهبود وضعيت  ADINدر

قابلمتابوليسم آن حدود  41درصد میبود که با اين

خوراک پودر ضايعات کشتارگاهی میگردد و پروتيين

مقدار  ADINبه  25/6درصد کاهش يافت .بخش ADIN

خام اين محصول را بيشتر در دسترس حيوان قرار

سبب کاهش ميزان قابليت هضم پروتيين در روده نيز

میدهد ،میتواند پروتيين قابلمتابوليسم اين محصول را

شد ،بهطوريکه از حدود  26/7درصد پروتيين پودر

افزايش داده و ارزش پروتيين خام آن را بهبود بخشد.

ضايعات کشتارگاهی که به روده انتقال يافت ،تنها حدود
 8/8درصد از آن قابل هضم بود که  ADINسبب کاهش

نتیجه گیری کلی

آن شده بود.

نتايج نشان داد با توجه به اينکه پروتيين خام پودر

ضريب تبديل پروتيين خام به پروتيين قابلمتابوليسم

ضايعات کشتارگاهی باال بود ،اما محتوی باالی ADIN

در مورد پودرماهی بيشترين مقدار بود .باتوجه به اينکه

سبب کاهش در پروتيين قابلمتابوليسم اين خوراک شد

محتوای پروتيين خام در پودر ضايعات کشتارگاهی

که نشان دهنده بازدهی پايينتر پروتيين خام اين خوراک

طيور باال بود ،انتظار میرفت که ضريب تبديل به

به پروتيين قابلمتابوليسم میباشد .با توجه به باال بودن

پروتيين قابلمتابوليسم بااليی نيز داشته باشد ،ولی

محتوی پروتيين خام در پودر ضايعات کشتارگاهی می

نتايج نشان داد که اين ضريب  0/45است و بازدهی

توان با انجام فرآوری بر روی آن به منظور کاهش

پروتيين خام کمتر از  50درصد میباشد .اين مطلب بيان

بخش  ADINو بهبود قابليت دسترسی پروتيين ،ميزان

مینمايد که صرفا باال بودن محتوای پروتيين يک خوراک

پروتيين قابلمتابوليسم اين خوراک بهبود يافته و ارزش

در تغذيه دام نمیتواند نشاندهنده کيفيت و قيمت آن

پروتيينی و ضريب تبديل پروتيين خام به پروتيين

خوراک باشد و بايد ميزان قابليت متابوليسم پروتيين آن

قابلمتابوليسم آن افزايش يابد.

برآورد گردد و مشخص شود که چه نسبتی از پروتيين
خام خوراک مورد نظر از نظر تغذيهای برای حيوان
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Introduction: The amount of nitrogen obtainable from the slaughterhouse wastes was 22.36 kg per
1,000 head which could be an excellent biological source of nitrogen (protein) in animal nutrition.
The poultry by-product meal (PBM) is one of the most important rendering by-product with a high
protein content for use to feed ruminants. It has been reported previously that including PBM as
protein substitute for soybean meal (SBM) could decrease feed costs in growing hair lambs.
However, a better understanding of the chemical composition and protein degradation patterns of
PBM would be very useful in improving the accuracy of formulation of animal diet. Among the
chemical analysis clearing the protein quality, the evaluation of metabolisable protein of feedstuffs
could help in more precise ration formulation especially in protein-rich by-products. Soybean as
well as fish meal are two commonly used protein sources in ruminant nutrition. Evaluation and
comparison of MP for different protein sources in ruminant nutrition bring this opportunity for
replacement the feedstuffs instead of each other. There are different methods to identify the
coefficient of crude protein convert in to metabolisable protein. Each method have robustness and
weakness as well. This study was carried out to estimate and compare the crude protein to
metabolisable protein (MP) conversion coefficients of poultry by-product meal, roasted soybean
(RSB) and fish meal (FM) by in situ method.
Materials and methods: The experiment was conducted on three male rumen cannulated Ghezel
sheep which allocated in Latin Square change over design. The sheep were fed two times daily on
0800 and 1400 h. The basal diet was consisted of 50, 35 and 15% of alfalfa hay, barley and a
composition of three experimental feedstuffs (PBM, SB, and FM), respectively. The in situ
experiment was done with incubation times on 4, 8, 16, 24, 36 and 48 h. The crude protein for all
incubation times were measured. The slow degradable and fast degradable fractions of protein
contents were estimated based on in situ experiment. The fractionating of protein based on Cornell
net carbohydrate and protein system (CNCPS) was carried out as well. Phosphate buffer soluble
nitrogen was measured using phosphate buffer. Neutral detergent insoluble nitrogen and acid
detergent insoluble nitrogen (ADIN) were determined as nitrogen content of residual after neutral
and acid detergent procedures, respectively. B2 fraction calculated by difference and results were
presented as percentage of CP. The degradation profiles were calculated by the nonlinear model
described by Ørskov and McDonald (1979). The effective degradability (ED) in the rumen was
calculated, ED = a + [(b × c)/ (c + k)], using NEWAY software; where "a" is the water-soluble
fraction, "b" the potentially degradable fraction, "c" degradation rate of parameter "b", and "k" the
passage rate of the digesta out of the rumen. Then metabolisable protein estimation as well as
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rumen degradable and undegradable contents of the protein in different experimental feedstuffs
were calculated based on in situ data.
Results and discussion: The chemical analysis of the experimental feedstuffs results show that the
greatest protein content was for fish meal. The protein content of PBM was obtained 561 g/kg. The
protein content of PBM was similar as previous reports. The ether extract of the PBM was however
the greatest value among treatments. Because most of the ether extract refusal was included in
PBM, so this fraction was greater than that of those observed for FM and RSB. The CNCPS
fractionation of different PBM sources clear that except than that of “A” fraction all the fractions
were differed among samples. This shows the huge difference for different sub-samples of this byproduct. This suggests to do the chemical abalysis for PBM before using as feedstuff in animal
nutrition. Regarding the degradability trail results suggest that the parameter (a+b) was 76.6, 98.2
and 79.2% for PBM, RSB and FM, respectively (P < 0.05). The slow degradation fraction of the
protein was the greatest for fish meal as well as the greatest value for effective rumen degradable
protein. However the greatest value for undegradable protein was obtained for PBM. This clear that
this feedstuff has potential to have valuable by-pass protein. However the lower digestibility of bypassed protein from PBM suggest that this feedstuff protein needs to be processed to have more
biological value. The estimated MP contents were 25.59, 23.97 and 48.53%, and CP to MP
conversion coefficients were 0.45, 0.63 and 0.70 for PBM, RSB and FM, respectively. The results
clarified that despite high CP content of PBM, CP to MP conversion coefficient was less than 0.5
indicating the low protein efficiency for this product. Different processing may be used to improve
the protein quality of PBM. The present study clear that in addition to high quantity of protein in
PBM, higher quality of its protein may use it as a by-product which is rich in protein in ruminant
nutrition. More work is need to evaluating the replacement of processed PBM instead of commonly
used protein sources in animal nutrition.
Conclusion: The results of this study indicated that, lowering the content of ADIN from poultry byproducts through the different forms of processing may improve protein efficiency and
consequently cause improvement in CP to MP conversion coefficient. Improving the protein quality
of PBM may make it a suitable replacement feeding instead of commonly used protein sources in
ruminant nutrition.
Key words: Metabolisable protein, Poultry by-product meal, Protein degradability

