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 Introduction: The mixture of processed protein meal is a high protein source which is used 

as a replacement source for soybean meal in poultry feed industry. In this study the effect of 

the different levels of protein meals mixture were investigated on performance, carcass 

characteristics, blood parameters and cecum microbial population in broiler chickens. 

Material & Methods: The current experiment was conducted by three hundred and seventy-

five one-day-old male broiler chicks with five treatments in a completely randomized design 

to investigate the effects of different levels of 0, 25, 50, 75 and 100% soybean meal 

replacement with processed protein meal.  

Results: During whole the experimental period, replacement of 100% mix of soybean meal 

with processed protein meal deceased the feed consumption whereas increased the feed 

conversion ratio (P<0.05). All the replacement levels of mix of soybean meal with processed 

protein meal deteriorated the weight gain and the lowest weight gain was related to highest 

processed protein meal level (P<0.05). The birds fed the highest processed protein meal 

(100%) had the higher liver weight as compared to the other birds (P<0.05).  

Conclusion: In conclusion, 75 and 100% replacement of mix of soybean meal with processed 

protein meal deteriorate the performance and carcass weight of broiler chickens.  
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بر عملکرد، ای پروتئینی فرآوری شده ههمخلوط کنجالتاثیر جایگزینی کنجاله سویا با 

 ای گوشتیههدر جوج روده کورای خونی و جمعیت میکروبی ههخصوصیات الشه، فراسنج
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  جوجه گوشتی
  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

اله سویا در نی با کنجی جایگزیبراترکیبی از موادی با پروتئین باال است که امروزه های پروتئینی فرآوری شده مخلوط کنجاله مقدمه:

د، بر عملکره های پروتئینی فرآوری شدمخلوط کنجالهاثر سطوح متفاوت در این تحقیق شوند. کار گرفته میصنعت خوراک طیور به

  بررسی شد. های گوشتیهای خونی و جمعیت میکروبی روده کور در جوجهخصوصیات الشه، فراسنجه

 برای بررسیتیمار آزمایشی  5لب در قا 308راس  نر یک روزه سویه قطعه جوجه گوشتی 375ر با استفاده از تحقیق اخی ها:مواد و روش

  گرفت. انجام های پروتئینی فرآوری شدهمخلوط کنجالهبا کنجاله سویا  درصد 100و  75، 50، 25صفر، سطوح جایگزینی 

باعث کاهش مصرف  های پروتئینی فرآوری شدهمخلوط کنجاله کنجاله سویا با درصد 100در کل دوره، سطح جایگزینی نتایج: 

ب ری شده موجهای پروتئینی فرآوهمه سطوح جایگزینی کنجاله سویا با مخلوط کنجاله شد. و افزایش ضریب تبدیل خوراک خوراک

های پروتئینی فرآوری لهکنجا وطترین افزایش وزن متعلق به پرندگان تغذیه شده با باالترین سطح مخلکاهش افزایش وزن شدند و پایین

سایر با  هالتری در مقایسوزن کبد با ،های پروتئینی فرآوری شدهجایگزینی مخلوط کنجاله درصد 100تحت تیمار پرندگان شده بود. 

سطوح ف . مصرموجب کاهش کلسترول خون شدده شهای پروتئینی فرآوری مخلوط کنجاله سطوح جایگزینی همهپرندگان داشتند. 

 . ده وزن الشه را کاهش دادشهای پروتئینی فرآوری مخلوط کنجاله درصد 100و  75

 های پروتئینی فرآوری شده موجب کاهشمخلوط کنجاله درصد کنجاله سویا با100و  75 جایگزینی طورکلی،به :گیری و بحثنتیجه

 گردد.می های گوشتیجوجه وزن الشهو  عملکرد
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 مقدمه
ذرت و كنجاله چون هم هاييجهاني نهاده قيمت در سريع افزايش       

 های جديدخوراک سمت شناسايي طيور را به سويا، متخصصين تغذيه
 Bandegan) است داده سوق خوراكي مواد آوریعمل نوين هایشرو نيز و

های نسبتاً روش يکي از اين كردن وش اكسترودر (.2010، و همکاران
 يروش عنوانبه تواندمي كه است راكيخو حرارتي مواد آوریجديد عمل

كامل مورد  های غذاييخوراكي و جيره نمودن مواد فرآيند در جايگزين
 خوراک در اصلي پروتئيني تركيب سويا كنجاله استفاده قرار گيرد.

(. Loosli ،1969و  (Maynard ستا جهان نقاط تربيش و آسيا در طيور
 درصد 75 و پروتئين درصد 50 دودح سويا كنجاله اقتصادی لحاظ به

 Boucher) ندكمي تامين را گوشتي ایههجوج نياز مورد آمينه اسيدهای
 یاتغذيه ضد تركيبات دارای سويا كنجاله (.a2009، و همکاران

 و (گواتروژن فيتوستروژن،، ساپونين لکتين، تريپسين، ایهبازدارنده)
و  Gertler) اشدبمي استاكيوز و رافينوز مانند اليگوساكاريدهايي يزن

 عنوانبه تريپسين رندهداباز .(Jorhem، 2000 ؛1967، همکاران
 فعال پروتئاز به را اهزايموژن تبديل ایضدتغذيه ماده ترينمهم

 به منجر و (Jorhem،2000) كندمهار مي كيموتريپسين و تريپسين
  Fontaine) شودمي پرنده باريك روده در پروتئوليتيك فعاليت كاهش

 اپيتليوم با شدن باند به زيادی تمايل هالکتين (.2007، و همکاران

 جذب و تخريب در  را مخاطي ءغشا و در نتيجه دارند كوچك روده

 حيوانات در رشد كاهش سبب و كنندمي مشکلدچار  مغذی مواد

ترين فرآيندهای فرآيند اكسترود كردن يکي از مهم. شوندمي جوان
د كردن اساساً يك روش حرارتي خشك است حرارتي است. اكسترو

كه در نتيجه فشار ناشي از مارپيچ دستگاه و حرارت ناشي از آن، 
، و همکاران Björk) رودهای موجود در سويا از بين ميبازدارنده

 منفي تأثير سويا، كنجالۀ حرارتي فرآوری كهاست  شده ثابت (.1985

 De Coca) كندمي خنثي را سويا كنجالۀ در موجود ایتغذيه ضد مواد
و موجب  باشدمي تلخ مزهرای اد ساپونين. (2008، و همکاران

 هایسلول هموليز سبب موارد حاد در و شده خوراک مصرف كاهش
 ميزان ،حرارت (.2007، و همکاران Neoh) دگردمي اسهال و خوني

 حرارت اگرچه دهدمي كاهش سويا را كنجاله در ایضدتغذيه فاكتورهای
 آمينه اسيدهای به دسترسي و هضم قابليت كاهش باعث اندازه از بيش

 Ebrahimnezhad ؛b2009، همکاران و Boucher) شودمي ليزين يژهوبه
آوری فراز  ژیتکنولو يك ،اكسپندر شيوه فرآوری به .(2012، و همکاران

ح سطوده از ستفا، اكيفيت پلتد بهبور ست كه بهمنظوراک اخو
 ءاجزی اپذيرفنعطاايش افزو اتوليد د و ش عملکريافز، اچربي باالتر

ژی ين تکنولوا. دميشوده ستفااگوشتي ی جوجههاه جيردر كي راخو
مل اعوری از عاو كي سالم راخود يجاراک و اخون ستريل شداموجب 

ثير اكسترود بر خصوصيات كيفي أبا توجه به ت .شودمينيز  زاریبيما
 بررسي اخير تحقيقي اصل هدفخوراک و استريل كردن خوراک، 

ای پروتئيني فرآوری شده ههمخلوط كنجالاستفاده از سطوح مختلف 
جمعيت ميکروبي  و خوني ایههفراسنج الشه، صفات عملکرد، بر جيره در

مخلوط  جايگزيني اثرات تاكنون .بودگوشتي  ایههجوج گوارش دستگاه
ت هضم با كنجاله سويا بر قابليای پروتئيني فرآوری شده ههكنجال

مواد مغذی، مرفولوژی روده و جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش در 
ارزيابي جامعي از  ،عالوههای گوشتي صورت نگرفته است. بههجوج

ای پروتئيني ههمخلوط كنجالای و انرژی قابل متابوليسم تغذيه ارزش
 ای طيور وجود ندارد.ههبرای استفاده از آن در جيرفرآوری شده 

منابع خوراكي طيور  سايربا  يپتانسيل جايگزيناز ي محصوالت جانب
ای هستند ضدتغذيه عوامل دارای جانبي محصوالت اين البته .برخوردارند

های خاص )حرارت، نيازمند فرآوری ،لذا .و محدوديت استفاده دارند
 .(Daskiran ،1991) ستنده ه( قبل از استفاده در جير...اتوكالو و 

 
 ها مواد و روش

ميزان انرژی قابل  قبل از شروع آزمايش،: یش سیبالدآزما
 ای پروتئيني فرآوری شدهههمخلوط كنجالمتابوليسم ظاهری 

انه دشركت سپاهان  و توليدهای سويا و نارگيل تركيبي از كنجاله)
 اين روش در با روش سيبالد انجام گرفت. و كنجاله سويا (است

 در زمايشيآ ماده رمگ 25-30 قراردادن و با قيف بادهي خوراک
ری آوجمع ساعت 48 و ساعت گرسنگي 24ابتدا  .شد انجام دانچينه

 عادت جهت هفته قبل از انجام آزمايش  2 شد.فضوالت انجام 
 ساعت قبل 48گرفتند و ها درون قفس انفرادی قرار پذيری، خروس

 25-30 . مقدارشداعمال از انجام آزمايش قطع خوراک و گرسنگي 
های مورد به خروس قيفک آسياب شده با استفاده از گرم خورا

ی . زير هر قفس سيني انفرادشدندطور اجباری تغذيه به آزمايش
ساعت  48 ،آوری كل فضوالتجمع .شدگذاشته كننده فضوالت جمع

و  Ebrahimnezhad) شدآوری دقت جمعپس از شروع آزمايش به
ای ههوط كنجالمخلخوراک )(. ميزان انرژی خام 2012، همکاران
فاده با است و فضوالت( 1)جدول  سويا( و كنجالهشده  فرآوری پروتئيني

و سپس با اختالف  شد گيریمتری اندازهاز دستگاه بمب كالری
م مقادير اين انرژی در خوراک و فضوالت، انرژی قابل متابوليس

 :(Sibbald  ،1989) شدظاهری محاسبه 
AME (Kcal/kg) = [(Fi × GEf) – (E × GEe) / Fi]  

=Fi گرم (مصرفي خوراک مقدار( ،=E فضوالت كل) گرم( ،=GEf انرژی 
 فضوالت گرم يك خام نرژیا GEe=، (كيلوكالری (خوراک گرم يك خام

(كيلوكالری)
 

 

 نتایج حاصل از آزمایش سیبالد : 1جدول 

 

پروتئین  
 خام )%(

 متیونین
)%( 

 لیزین
)%( 

 ترئونین
)%( 

 کلسیم
)%( 

فسفرقابل 
 دسترس )%(

 انرژی متابولیسمی ظاهری 
 )کیلوکالری/کیلوگرم( اصالح  شده

 86/2903 27/0 32/0 59/1 54/2 59/0 1/39 كنجاله سويا
 82/2709 25/0 29/0 75/1 05/3 72/0 2/44 كنسانتره پروتئيني
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 (روزگی 10 الی 1های آزمایشی در دوره آغازین ) جیره :2جدول 

 گی(روز 0-10) آغازین مواد
 %100 %75 %50 %25 صفر

 0/52 5/53 0/54 3/54 4/54 ذرت
 0/0 0/10 0/20 0/30 0/40 كنجاله سويا

 0/0 0/10 0/20 0/30 0/40 (+SID)های پروتئيني فرآوری شده مخلوط كنجاله
 4/0 4/0 4/0 4/0 48/0 روغن سويا

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 دی كلسيم فسفات
 45/0 5/0 56/0 63/0 65/0 كربنات كلسيم

 0/0 01/0 08/0 12/0 18/0 دروكلرايدليزين هي-ال
 24/0 27/0 3/0 31/0 34/0 دی ال متيونين

 0/0 0/0 03/0 06/0 07/0 ترئونين -ال
 03/0 05/0 08/0 1/0 12/0 كولين
 2/0 2/0 2/0 18/0 18/0 نمك

 32/0 32/0 33/0 38/0 38/0 جوش شيرين
 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 1مکمل ويتاميني و معدني

 66/3 05/2 32/1 82/0 5/0 2آنزيميت
 100 100 100 100 100 جمع كل

 مواد مغذی
 00/2758 36/2779 00/2771 40/2754 10/2739 )كيلوكالری/كيلوگرم( انرژی متابوليسمي
 22/21 22/21 22/21 17/21 12/21 پروتئين خام )%(

 85/0 82/0 82/0 82/0 82/0 كلسيم  )%(
 48/0 41/0 41/0 41/0 41/0 )%( فسفر

 32/1 28/1 29/1 28/1 28/1 ليزين )%(
 62/0 63/0 64/0 63/0 63/0 متيونين )%(
 83/0 83/0 83/0 86/0 85/0 ترئونين )%(

گرم ميلي 10هن )سولفات آهن(, آگرم ليمي 50روی )اكسيد روی(، گرم ميلي 75منگنز )سولفات منگنز(, گرم ميلي 80: كيلوگرم جيره شامل ازاء هرمکمل معدني, به. 1
يره، تركيب مغذی زير شامل: جازاء هر كيلوگرم مکمل ويتاميني, به سلنيم )سلنيت سديم( بود و گرم ميلي 35.0يُد )يُدور كلسيم(, گرم ميلي 1مس )سولفات مس(, 

 3ناديون, مگرم ميلي 5.3توكوفريل استاتE (DL-α-  ,)ين ويتامگرم ميلي D3 ,60امين المللي ويتواحد بين 4500)رتينول استات(,  Aالمللي ويتامين واحد بين 12500
پيريدوكسين, گرم ميلي 5.7دفوليك, اسيگرم ميلي 8.0)پانتوتنات كلسيم(,  اسيدپانتوتنيكگرم ميلي 35نياسين, گرم ميلي 48ريبوفالوين, گرم ميلي 6.6تيامين, گرم ميلي
 اتوكسي كوئين بود.گرم ميلي 80كولين، گرم ميلي B12 ,450ويتامين گرم ميلي 0.05بيوتين, گرم ميلي 3.0

 های معدني از خانواده آلومينوسيليکات با تاثير خنثي از نظر تغذيه بر جيره خوراكي تركيبي رسي با كاني. 2
 

 روزگی( 24 الی 11)  رشدهای آزمایشی در دوره جیره :3جدول 
 (روزگی 11-24) رشد مواد

 %100 %75 %50 %25 صفر
 0/59 2/58 25/58 25/58 59 ذرت

 0/0 725/8 45/17 175/26 9/34 كنجاله سويا
 0/0 725/8 45/17 175/26 9/34 (+SID)های پروتئيني فرآوری شده مخلوط كنجاله

 23/1 75/0 97/0 23/1 23/1 روغن سويا
 0/2 7/1 7/1 7/1 0/2 دی كلسيم فسفات

 61/0 68/0 7/0 75/0 61/0 كربنات كلسيم
 16/0 05/0 1/0 19/0 16/0 دروكلرايدليزين هي-ال

 3/0 25/0 26/0 28/0 3/0 دی ال متيونين
 06/0 03/0 05/0 06/0 06/0 ترئونين -ال

 12/0 06/0 08/0 1/0 12/0 كولين
 19/0 22/0 2/0 19/0 19/0 نمك

 41/0 3/0 32/0 35/0 41/0 جوش شيرين
 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 1معدني مکمل ويتاميني و

 52/0 36/2 97/1 5/1 52/0 2آنزيميت
 100 100 100 100 100 جمع كل

 مواد مغذی
 96/2840 84/2842 43/2842 79/2842 04/2841 انرژی متابوليسمي )كيلوكالری/كيلوگرم(

 44/19 49/19 46/19 42/19 45/19 پروتئين خام )%(
 79/0 80/0 81/0 80/0 81/0 كلسيم  )%(

 40/0 40/0 40/0 40/0 45/0 فسفر )%(
 18/1 18/1 17/1 21/1 18/1 ليزين )%(

 57/0 57/0 58/0 58/0 59/0 متيونين )%(
 80/0 79/0 80/0 80/0 80/0 ترئونين )%(

گرم ميلي 10هن )سولفات آهن(, آگرم ميلي 50روی(،  روی )اكسيدگرم ميلي 75منگنز )سولفات منگنز(, گرم ميلي 80: ازاء هر كيلوگرم جيره شاملي, بهمکمل معدن. 1
يره، تركيب مغذی زير شامل: جازاء هر كيلوگرم مکمل ويتاميني, به سلنيم )سلنيت سديم( بود و گرم ميلي 35.0يُد )يُدور كلسيم(, گرم ميلي 1مس )سولفات مس(, 

 3ناديون, مگرم ميلي 5.3توكوفريل استاتE (DL-α-  ,)يتامين وگرم ميلي D3 ,60المللي ويتامين نواحد بي 4500)رتينول استات(,  Aالمللي ويتامين واحد بين 12500
گرم ميلي 5.7سيد فوليك, اگرم ميلي 8.0اسيد پانتوتنيك )پانتوتنات كلسيم(, گرم ميلي 35نياسين, گرم ميلي 48ريبوفالوين, گرم ميلي 6.6تيامين, گرم ميلي

  اتوكسي كوئين بود.گرم ميلي 80كولين، گرم ميلي B12 ,450ويتامين گرم ميلي 0.05بيوتين, گرم يميل 3.0پيريدوكسين, 
 های معدني از خانواده آلومينوسيليکات با تاثير خنثي از نظر تغذيه بر جيره خوراكي تركيبي رسي با كاني. 2
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 روزگی( 42تا  25)  پایانیهای آزمایشی در دوره جیره: 4جدول 

 روزگی( 25-42) پایانی مواد
 %100 %75 %50 %25 صفر

 1/63 35/62 8/61 3/61 2/60 ذرت
 0/0 725/22 15/15 575/7 3/30 كنجاله سويا

 0/0 725/22 15/15 575/7 3/30 (+SID)های پروتئيني فرآوری شده مخلوط كنجاله
 0/2 0/2 0/2 0/2 14/2 روغن سويا

 77/1 5/1 5/1 5/1 5/1 دی كلسيم فسفات
 55/0 70/0 68/0 63/0 60/0 كربنات كلسيم

 15/0 14/0 1/0 06/0 02/0 دروكلرايدليزين هي-ال
 28/0 26/0 22/0 20/0 18/0 دی ال متيونين

 05/0 05/0 04/0 03/0 0/0 ترئونين -ال
 12/0 103/0 085/0 068/0 05/0 كولين
 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 نمك

 37/0 32/0 31/0 31/0 31/0 جوش شيرين
 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 1مکمل ويتاميني و معدني

 61/0 577/1 265/2 902/2 0/4 2آنزيميت
 100 100 100 100 100 جمع كل

 مواد مغذی
 72/2940 34/2937 93/2937 44/2941 3/2936 انرژی متابوليسمي )كيلوكالری/كيلوگرم(

 79/17 77/17 76/17 78/17 73/17 پروتئين خام )%(
 72/0 73/0 73/0 73/0 73/0 )%( كلسيم 

 36/0 36/0 36/0 36/0 35/0 فسفر )%(
 06/1 06/1 06/1 06/1 06/1 ليزين )%(

 54/0 53/0 51/0 5/0 5/0 متيونين )%(
 72/0 72/0 72/0 73/0 71/0 ترئونين )%(

گرم ميلي 10هن )سولفات آهن(, آگرم ميلي 50روی )اكسيد روی(، گرم ميلي 75منگنز )سولفات منگنز(, گرم ميلي 80ازاء هر كيلوگرم جيره شامل: مکمل معدني, به. 1
يره، تركيب مغذی زير شامل: جازاء هر كيلوگرم مکمل ويتاميني, به سلنيم )سلنيت سديم( بود و گرم ميلي 35.0يُد )يُدور كلسيم(, گرم ميلي 1مس )سولفات مس(, 

 3ناديون, مگرم ميلي 5.3توكوفريل استاتE (DL-α-  ,)يتامين وگرم ميلي D3 ,60المللي ويتامين واحد بين 4500استات(,  )رتينول Aالمللي ويتامين واحد بين 12500
م گرميلي 5.7سيد فوليك, اگرم ميلي 8.0اسيد پانتوتنيك )پانتوتنات كلسيم(, گرم ميلي 35نياسين, گرم ميلي 48ريبوفالوين, گرم ميلي 6.6تيامين, گرم ميلي

 اتوكسي كوئين بود.گرم ميلي 80كولين، گرم ميلي B12 ,450ويتامين گرم ميلي 0.05بيوتين, گرم ميلي 3.0پيريدوكسين, 
 های معدني از خانواده آلومينوسيليکات با تاثير خنثي از نظر تغذيه بر جيره خوراكي . تركيبي رسي با كاني2
       

 روزه گوشتيجه يكقطعه جو 375تعداد : ایآزمایش مزرعه
بررسي تاثير جايگزيني كنجاله سويا با  جهت 308راس سويه 

 كامالً پروتئيني فرآوری شده در قالب طرح هایمخلوط كنجاله
و  75، 50، 25، 0تيمار شامل سطوح جايگزيني  5تصادفي با 

 SID : Soluble+) كنسانتره پروتئينيسويا با  كنجاله درصد 100

(Ileum Digestibel  15تکرار ) 5( و  4و 3، 2استفاده شد )جداول 
های جوجه در هر تکرار( برای هر تيمار استفاده شد. مخلوط كنجاله

 گرادسانتي درجه 137 دمای در ثانيه 16مدت شده به فرآوری پروتئيني
اساس شرايط توليد در سوپر كانديشنر درصد بر 18تا  12در رطوبت 
ميزان بهعنوان كرير بهكنجاله نارگيل  از(. 4الي  2جداول ) قرار گرفت

اطر خهاز داليل استفاده از كنجاله نارگيل ب .شداستفاده  درصد 15
 درصد( در اين كنجاله است 22 پروتئين )بيش از قابل قبولميزان 

(Hans 2015، و همکاران.)  ای پروتئيني ههمخلوط كنجالسپس اين
و پر شدن مخزن با  شدنور غوطهبه ميزان در مخزني فرآوری شده 
ساعت قرار گرفت. پس از زمان  18به مدت  PH 4با  اسيدسيتريك

و با اضافه كردن  شدخشك  درجه 35-40در دمای  محصول نظر مورد
تيمار  اين محصولاز  در يك تن گرم 20ميزان ص بهلخاآنزيم پروتئاز 

 هنحوه تغذيه با داده شد. ههجوج آب و خوراک در حد اشتها به .شد
روزگي( و  24-11روزگي(، رشد ) 10-1صورت سه دوره آغازين )

ها براساس احتياجات غذايي ای آنههروزگي( و جير 42-25پاياني )
مصرف خوراک، افزايش وزن  .(1 )جدول شدنظر تنظيم  سويه مورد

ای آغازين، رشد، پاياني و كل دوره ههو ضريب تبديل خوراک در دور

وزن  افزايش نظير های توليدیشاخص .شدگيری و محاسبه اندازه
 شاخص خوراک، تلفات و ميزان بدن، مصرف خوراک، ضريب تبديل

پرورش بررسي ای آغازين، رشد و پاياني ههدر طول دوركارايي توليد 
گوشتي از هر  دوره پرورش، يك قطعه جوجه 42و  24در روز  .شد

 .شدتار كشي، كشو پس از وزن شد انتخاب طور تصادفيبهتکرار 
 42 و 24 سنينبرای بررسي جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش در 

 محتويات و جداسازیمحتويات ژئوژنوم و سکوم  كشتار پس از روزگي،
های ها، باكتریو جمعيت كل باكتری .شدبه آزمايشگاه منتقل  هاآن

برای بررسي مورفولوژی  .شداسيدالكتيکي و اشيريشاكالی شمارش 
تا  سنگدان دئودنوم )ازهای هر يك از بخشه از روده، يك نمون

ايلئوم و کل( يم تا زائده دوازدهه خم دئودنوم( ژئوژنوم )از انتهای انتهای
و  24پرنده كشتار شده در روزهای ( سکوم تا ابتدای ميکل )از زائده

در فرمالين  ورسازیاز غوطه و پس شدتکرار( جدا  پرنده از هر )يك 42
 گيری از وريدخون روزگي 42 و 24در سنين  .شدثابت  درصد 10

 3600 سانتريفيوژ در از پس جداسازی شد. سرمو  گرفت صورت بال
های كبدی آنزيمجداسازی شد و مقادير سرم  ،دقيقه 10مدت دور به
دهيدروژناز  ترانسفراز و الكتاتآمينوترانسفراز، آسپارتات آمينو آالنين

با استفاده  بومين و پروتئين كل سرمميزان اسيداوريك، اوره، آل نيزو 
متری( كالری روشبه آزمون پارس شركت هایكيت) های آنزيميكيت از

 گيریهانداز (Genway 6300 England)و دستگاه اسپکتروفتومتر 

آزمايشي  دو پرنده از هر واحد روزگي(، 42) پايان دوره آزمايش در .شد
 داخلي هایران و اندام نه،سي ،الشه ، وزنو پس از كشتار شده انتخاب
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گيری و پانکراس( با ترازوی دقيق اندازه طحال ،فابرسيوس بورس )كبد،
 زنده به وزن براساسهای الشه ها و بخشاين اندام وزن نسبيو  شد

 با استفاده از GLMماری با دستور آ آناليز .بيان شد صورت درصد
تکرار انجام  5تيمار و  5با  تصادفي در قالب طرح كامالً SASافزار نرم

  .انجام شد درصد 5در سطح  دانکن با آزمونها مقايسه ميانگين گرفت.
 

 نتایج
 مخلوط سويا با سطوح مختلف كنجاله  تاثير جايگزيني :عملکرد

عدم  شده است. ارائه 5در جدول ای پروتئيني فرآوری شده ههكنجال
 ورشدوره پر كل و يپايان ،رشد ،آغازين ایههدور در خوراک مصرف تغيير

ای ههمخلوط كنجالبا جايگزيني سطوح مختلف كنجاله سويا با 
وط اثر جايگزيني مخل. (P<05/0) شدمشاهده فرآوری شده  پروتئيني

های گوشتي وزن جوجه پروتئيني فرآوری شده بر افزايش هایكنجاله
صد در 100جايگزيني  ،شده است. در دوره آغازين ارائه 6در جدول 

های پروتئيني فرآوری شده موجب مخلوط كنجاله ه سويا باكنجال
وره در د. (P<05/0) تيمارها شد مقايسه با ساير وزن در كاهش افزايش

. (P<05/0) شد مشاهده وزن افزايش بر آزمايشي تيمارهای ثيرأت عدم رشد
ن همه سطوح جايگزيني موجب كاهش وز در دوره پاياني و كل دوره

ش ترين افزايدر مقايسه با شاهد شدند و كمگيری )افزايش وزن( 
 جدولدر . (P<05/0درصد بود ) 100وزن هم مربوط به جايگزيني 

ی فرآور های پروتئينيكنجاله سويا با مخلوط كنجاله جايگزيني تاثير 7
. ه شده استارائهای مختلف شده بر ضريب تبديل خوراک در دوره

 شدر يل خوراک در دورهعدم تاثير تيمارهای آزمايشي بر ضريب تبد

 100 های آزمايشي جايگزينيدوره ساير در .(P<05/0) شد مشاهده
های پروتئيني فرآوری شده درصد كنجاله سويا با مخلوط كنجاله

  .(P<05/0موجب باال رفتن ضريب تبديل خوراک شد )
اثر جايگزيني : های داخلیخصوصیات الشه و وزن اندام

 صفات برهای پروتئيني فرآوری شده مختلف مخلوط كنجالهسطوح 
جايگزيني كنجاله  است. ارائه شده 8جدول  در گوشتي هایجوجه الشه

های پروتئيني فرآوری شده تاثيری بر وزن سويا با مخلوط كنجاله

سطح جايگزيني  افزايش (.P<05/0) نداشت روزگي 42 در و الشه سينه
فرآوری شده  ينيهای پروتئكنجاله سويا معمولي با مخلوط كنجاله

( و پرندگان تغذيه شده با P<05/0باعث افزايش وزن كبد شده است)
های پروتئيني درصد( مخلوط كنجاله 100) باالترين سطح جايگزيني

 وزن كبد باالتری در مقايسه ساير پرندگان داشتند در، فرآوری شده
پروتئيني فرآوری شده تاثيری  هایمخلوط كنجاله كه جايگزينيحالي

 .(P<05/0های داخلي نداشت )ر وزن نسبي اندامب
لوط اثر جايگزيني سطوح مختلف مخ: های خونیفراسنجه

های های خوني جوجهاسنجهشده بر فرهای پروتئيني فرآوری كنجاله
لوط كنجاله سويا با مخ جايگزيني است.ارائه شده  9جدول  در گوشتي
ين تئين كل، آلبومهای پروتئيني فرآوری شده تاثيری بر پروكنجاله

 42در سن  .(P<05/0روزگي نداشت ) 24و اسيداوريك در سن 
ده روزگي عدم تاثير جايگيزني بر پروتئين كل و اسيداوريك مشاه

درصد جايگزيني  75و  50، 25اما مصرف سطوح  .(P<05/0شد )
باعث  جايگزيني درصد 50صفر و  خون و سطح كلسترول كاهش موجب

  .(P<05/0) دكاهش آلبومين خون شدن
ثر جايگزيني سطوح مختلف ا: میکرو فلوئور دستگاه گوارش

ه های پروتئيني فرآوری شده بر ميکرو فلوئور دستگامخلوط كنجاله
ايگزيني ج شده است. ارائه 10در جدول  های گوشتيگوارش جوجه

 هيچ روزگي 42و  24پروتئيني فرآوری شده در  هایمخلوط كنجاله
    (.P<05/0)نداشت  گوارش دستگاه اری بر ميکروفلوردگونه تاثير معني

های مختلف مخلوط كنجاله سطوح جايگزيني اثر :هاآنزیمبر تاثیر
در جدول  های گوشتيهای جوجهپروتئيني فرآوری شده بر آنزيم

مخلوط شده است. عدم تاثير جايگزيني كنجاله سويا با  ارائه 11
غلظت آنزيم الكتات دهيدروژناز، بر شده  فرآوری پروتئيني هایكنجاله

 42و  24آسپارتات آمينوترانسفراز و آالنين ترانسفراز خون در سنين 
 روزگي مشاهده شد 24جز الكتات دهيدروژناز در سن هروزگي ب

(05/0>P ميزان الكتات دهيدروژناز خون در سن .)روزگي با  24
پروتئيني  هایمخلوط كنجالهدرصد  100و 75جايگزني سطوح 

 (.P<05/0داری افزايش يافت )طور معنيبهفرآوری شده 
 

 های مختلف پرورشدر دورههای گوشتیهای پروتئینی فرآوری شده بر مصرف خوراک)گرم( جوجهاثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با مخلوط کنجاله: 5جدول

 

 های مختلف پرورشدر دورههای گوشتیهای پروتئینی فرآوری شده بر افزایش وزن جوجهاثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط کنجاله :6جدول 

SEM  .ميانگين خطای استاندارد =abc دار های با حروف متفاوت در هر رديف، از لحاظ آماری اختالف معنيميانگين(05/0>P) با هم دارند.
 

کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 
 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر ههای پروتئینی فرآوری شدکنجاله

 85/0 96/0 44/263 46/262 26/262 45/263 17/263 روزگي( 10الي  1آغازين )
 54/0 45/15 99/952 91/966 61/945 09/979 9/971 روزگي( 24الي  11رشد )
 05/0 54/33 03/2471 64/2515 82/2509 36/2579 03/2610 روزگي( 42الي  25پاياني) 

 06/0 57/41 46/3687 01/3745 70/3717 90/3821 11/3845 روزگي( 42الي  1ره )كل دو

کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 
 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر شدهفرآوری  های پروتئینیکنجاله

 a31/246 a253/249 a88/254 a92/250 b02/232 58/3 002/0 روزگي( 10الي  1آغازين )
 15/0 74/10 87/612 55/589 88/592 85/599 00/625 روزگي( 24الي  11رشد )
 a8/1506 b67/1430 b40/1406 b10/1406 c02/1257 47/23 >0001/0 روزگي( 42الي  25پاياني) 

 a00/2378 b77/2279 b16/2254 b57/2246 c91/2101 58/23 >0001/0 روزگي( 42الي  1كل دوره )
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 های گوشتیهای پروتئینی فرآوری شده بر  ضریب تبدیل خوراک جوجهاثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط کنجاله :7جدول 

SEM  .ميانگين خطای استاندارد =abc دار متفاوت در هر رديف، از لحاظ آماری اختالف معنيهای با حروف ميانگين(05/0>P) با هم دارند. 
 

 های گوشتیهای پروتئینی فرآوری شده بر وزن نسبی اندامهای داخلی )درصد( جوجهاثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط کنجاله: 8جدول
کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 

 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر های پروتئینی فرآوری شدهکنجاله

 87/0 32/0 7/37 74/39 49/39 2/40 71/39 سينه
 93/0 03/0 40/60 23/62 88/61 01/63 90/64 الشه
 b 33/2 b 48/2 ab75/2 b46/2 a06/3 13/0 0009/0 كبد

 72/0 008/0 1/0 092/0 097/0 084/0 088/0 طحال
 24/0 012/0 197/0 211/0 225/0 2/0 23/0 پانکراس
 59/0 122/0 73/1 75/1 79/1 75/1 53/1 سنگدان

 39/0 02/0 445/0 417/0 412/0 425/0 385/0 قلب
SEM  .ميانگين خطای استاندارد =abc های با حروف متفاوت در هر رديف، از لحاظ آماری اختالف معنيميانگين( 05/0دار>P.با هم دارند ) 

 های گوشتیهای خونی جوجههای پروتئینی فرآوری شده بر فراسنجهخلوط کنجالهاثر جایگزینی سطوح مختلف م :9 جدول
کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 

 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر های پروتئینی فرآوری شدهکنجاله

 روزگی 24 
(g.L)81/0 26/0 93/4 55/4 84/4 81/4 98/4 پروتئين كل 

(g.L)89/0 18/0 1/96 2/12 88/1 04/2 94/1 آلبومين 
(mg.Dl)83/0 45/0 04/6 13/6 73/5 46/5 93/5 اسيد اوريك 

 روزگی 42 
(g.L)17/0 30/0 49/5 93/4 17/5 63/5 65/4 پروتئين كل 

(g.L)آلبومين b88/1 a 35/2 b95/1 a 44/2 a 38/2 10/0 002/0 
(mg.Dl)كلسترول a63/188 b64/154 b81/151 b75/162 a11/193 49/5 >0001/0 

(mg.Dl)43/0 38/0 83/5 26/6 46/6 97/5 93/5 اسيد اوريك 
SEM  .ميانگين خطای استاندارد =abc رديف، از لحاظ آماری اختالف معني های با حروف متفاوت در هرميانگين(05/0دار>P.با هم دارند ) 

 
 های گوشتیوجهجشده بر میکرو فلوئور دستگاه گوارش  های پروتئینی فرآوریاثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط کنجاله: 10جدول

کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 
 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر های پروتئینی فرآوری شدهکنجاله

 روزگی 24 
 gr)/Log( cfu 32/5 22/5 56/5 25/5 28/5 26/0 90/0 الكتوباسيل

 gr)/  Log ( cfu 03/5 44/5 54/5 31/5 15/5 20/0 45/0 ای كوالی
 gr) /  Log ( cfu 77/6 04/7 83/6 94/6 28/7 18/0 33/0 كل ميکروفلوئور

 روزگی 42 
 gr)/ Log ( cfu 31/7 35/7 05/7 30/7 25/7 23/0 21/0 الكتوباسيلوس

 gr)/  Log ( cfu 80/7 77/7 89/7 94/7 63/7 94/0 28/0 ای كوالی
 gr)/  Log ( cfu 99/8 99/8 39/9 40/9 79/8 95/0 31/0 كل ميکروفلئور 

SEM .ميانگين خطای استاندارد = 
 

 های گوشتیی شده برآنزیم های جوجههای پروتئینی فرآوراثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط کنجاله: 11جدول 
کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 

 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر های پروتئینی فرآوری شدهکنجاله

 روزگی 24 
 IU)/ ( L 40/194 80/184 40/190 00/190 20/192 19/7 90/0از آسپارتات امينوترانسفر

 IU)  /( L 14/4 89/3 28/78 77/4 38/4 06/33 43/0آالنين آمينو ترانسفراز 
 IU)/( L b8/3833 b2/3807 ab4/3986 a0/4062 a8/4151 20/72 01/0  الكتات دهيدروژناز

 گیروز 42 
 IU)/ ( L 60/183 0/174 80/186 0/180 40/175 06/7 67/0 آسپاراتات آمينو ترانس فراز 

 IU)/ ( L 43/3 78/3 43/3 4/3 56/3 24/0 78/0 آالنين آمينو ترانس فراز 
 IU)/ ( L 2/4277 8/4223 4/4240 8/4209 6/4256 59/102 99/0 الكتات دهيدروژناز  

SEM ارد. = ميانگين خطای استاندabc های با حروف متفاوت در هر رديف، از لحاظ آماری اختالف معنيميانگين( 05/0دار>P.با هم دارند ) 

کنجاله سویا جایگزین شده با مخلوط 
 SEM P-Value %100 %75 %50 %25 صفر های پروتئینی فرآوری شدهکنجاله

 b07/1 b057/1 b02/1 b04/1 a13/1 0009/0 01/0 روزگي( 10الي  1آغازين )
 12/0 02/0 55/1 64/1 59/1 63/1 55/1 روزگي( 24الي 11رشد )
 b73/1 b804/1 b78/1 b78/1 a96/1 0009/0 03/0 روزگي( 42الي  25پاياني) 

 b61/1 b67/1 b64/1 b66/1 a75/1 0007/0 01/0 روزگي( 42الي  1كل دوره )
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 بحث
د فرآوری تعدادی از تحقيقات اثرات سودمندر طور متفاوتي، به       

 (1993) و همکاران Zhangشده است.  سويا بر عملکرد طيور گزارش
 وریفرآ اكستروژن فرآوری شده با یای سوياههدان كه كردند گزارش
 تریيشب متابوليسم قابل انرژی دارای ،شده گيریروغن و شده حرارتي

 باالی انرژی و الل بودندحگيری شده با به سوياهای روغن نسبت

 هاآن رد موجود بودن روغن باال دليلبه شده اكسترود سويای ایههدان

 شافزاي را دانه مغذی مواد هضم قابليت كردن اكسترود بلکه نيست
 Lichovnikova) شودمتابوليسم مي قابل انرژی افزايش باعث و دهدمي

 و چربي ظاهری هضم اكستروژن قابليت فرآوری .(2004، و همکاران
دهد. مي افزايش طيور در داریمعني طورهب را خوراكي مواد پروتئين

ه ككردند  شگزار( 2000) و همکاران Hamilton طور مشابهي،بهالبته 
 در جايگزيني كامل كنجاله سويا معمولي با كنجاله سويای تخميری

 ای گوشتي سبب كاهش مصرف خوراک روزانه در تمامههجيره جوج
ای ههاما تاثيری بر افزايش وزن جوج ،شدای مختلف پرورش ههدور
ب وزن و ضري شدن افزايش بدتر نداشت. پرورش در دوره پاياني شتيگو

 ایههمخلوط كنجالناشي از مصرف سطوح باالی  تبديل خوراک
با كاهش مصرف خوراک  در تحقيق اخيرپروتئيني فرآوری شده 

مخلوط عوامل ضد مغذی موجود در  ،رسدنظر ميبه .همگام است
، كاهش مصرف خوراک عامل اصليشده  فرآوری ای پروتئينيههكنجال

 ت.ک بوده اسافزايش وزن و در نتيجه باال رفتن ضريب تبديل خورا
وی در آزمايش اخير حاای پروتئيني فرآوری شده ههمخلوط كنجال

 100باالترين سطح جايگزيني ) ،لذا .درصد كنجاله نارگيل بود 15
ای ارد ،درصد( دارای مقادير باالی كنجاله نارگيل بوده و در نتيجه

ده است مانان بومانان و گاالكتو ای نظيردرصد مواد ضدتغذيه باالترين
های NSPخوراک باشد.  كاهش مصرف اصلي يکي از عوامل تواندمي هك

 راکديواره سلول با كپسوله كردن نشاسته و پروتئين موجود در خو
(. 2008، و همکاران Amerah) شوندموجب كاهش هضم آنزيمي مي

ائين مراه چگالي پههداری آب باال در كنجاله نارگيل بنگه ظرفيت ،لذا
و  Zhang) باشدلي كاهش مصرف خوراک ميمواد مغذی دليل اص

 كنجاله ميزان فرم مانان و گاالكتومانان موجود در. (1993، همکاران
 .(2009، انو همکار Sundu) برآورد شده است درصد 25-30نارگيل 

محلول  NSP ،52٫33ها در كنجاله نارگيل NSPچنين ميزان كل هم
13٫68 ،NSP درصد است 6٫7و ميزان ليگنين  38٫65محلول  غير 

(Avinesh 2018، و همکاران) ميزان مطلوب توصيه شده كنجاله .
ای كم سن ههدرصد و در جيره جوج 10نارگيل در جيره طيور بالغ 

  (.Daghir ،2008 ؛2007 و همکاران، Bastos) است بودهدرصد  2-5
اخير دليل بررسي سطوح  در تحقيق بته فرآوری با آنزيم و اسيدال
حاوی كنجاله نارگيل شده  پروتئيني فرآوری ایههط كنجالمخلو باالتر
درصد( بود كه البته عدم كفايت فرآوری مورد استفاده در  15باال )

لوط مختحقيق اخير هنگام مصرف سطوح باالتر مصرف اين نوع 
ايج مطابق نت ،مشخص شد. لذا ،ای پروتئيني فرآوری شدهههكنجال

ی جايگزيني سطوح متوسط تحقيق اخير، فرآوری انجام شده برا

درصد( مناسب  50)تا ای پروتئيني فرآوری شده ههمخلوط كنجال
ای پروتئيني ههمخلوط كنجالمصرف سطوح باالتر اين نوع است و 
ای نظير مانان و گاالكتو عوامل ضدتغذيه دليل افزايشهبشده  فرآوری

اهش اعث كب ميزان فيبر و ليگنين ،(2011، و همکاران Sundu) مانان
ن مصرف خوراک و هضم و جذب مواد مغذی و در نتيجه بدتر شد

ه گزارش شده است ك .(2015، و همکاران Hans) شودعملکرد مي
درصد در جيره خوک از شير گرفته  15تر از كنجاله نارگيل بايد كم

درصد در جيره دوره رشد و پاياني خوک استفاده  25تر از شده و كم
 و عملکرد كبد و ساز ل درتالاخ (.2015، و همکاران Hans) گردد

استفاده پروتئين يا چربي، با كاهش در رشد، سالمتي پرنده  كارهای
، و همکاران Kececi) دهندطور منفي تحت تأثير قرار ميرا به

صفراوی  افزايش فعاليت برای توليد اسيدهای ،رسدنظر ميبه (.1998
(. Sharifi ،2012) باشد در تحقيق اخير اصلي افزايش وزن كبد دليل

ناشي از دريافت سطوح باالتر  NSPمشخص شده است كه افزايش 
درصد كنجاله  15)حاوی ای پروتئيني فرآوری شده ههمخلوط كنجال

ها آنزيم ( با محصور كردن مواد مغذی و جلوگيری از دسترسينارگيل
ترين تاثير منفي بر هضم چربي بيشدارای صفراوی  و اسيدهای

های صفراوی و تر نمككبد را به توليد بيش ،لذا باشد.مي
طور مشابهي، گزارش شده است كه بهكند. هايپرتروفي تحريك مي

مراه با آنزيم سبب افزايش درصد كنجاله نارگيل ه 37استفاده از 
، و همکاران  Avinesh) شده استای گوشتي ههدر جوجوزن كبد 

مخلوط كلسترول ناشي از مصرف سطح باالی  كاهش (.2018
 ساكاريدهایاز پلي تواند ناشيميشده  فرآوری ای پروتئينيههكنجال

ای ههمخلوط كنجالموجود در كنجاله نارگيل  (NSP) ایغيرنشاسته
باشد. گزارش شده است كه فيبرهای محلول ئيني فرآوری شده پروت

در نتيجه كاهش جذب كلسترول قادر به كاهش بازچرخ صفرا و 
اتصال امالح  ،رسدنظر ميبه (.1993، و همکاران Metayer) هستند

صفراوی با اين گونه تركيبات نقش مهمي بر اثرات ضد كلسترولي 
 كنجاله .(1995، همکاران و Panahidehghan) كندمي ءخون ايفا

تری از اسيدهای آمينه را تواند الگوی بهينهسويای اكسترود شده مي
ها را به مصرف و آن دهدهای باال در اختيار پرنده قرار در كمّيت

تری به تغيير و بدن نياز كم ،پروتئين سازی در بدن برساند. لذا
های دخيل آنزيم نتيجه، فعاليت و در دارد متابوليسم اسيدهای آمينه

، و همکاران Bhagavan) يافتدر ترانس آميناسيون كاهش خواهد 
اگرچه تاكنون هيچ گزارشي در رابطه با بررسي تاثير . (2002

اما  ،كنسانتره مشابه به تحقيق اخير در جوجه گوشتي وجود ندارد
درصدی خوراک پروتئين تخميری با كنجاله  21-18جايگزيني 

داری جمعيت باكتری های اسيد طور معنيهسويا در جيره خوک ب
و اسيدی  (2012، و همکاران Chang) الكتيکي را كاهش داده است

ويژه چينه دان( با مصرف خوراک شدن فوقاني دستگاه گوارش )به
 طي فرآيند یتوليد اسيدالكتيك دليل داشتنهای تخميری )به

، مکارانو ه Engberg) استذكر شده  اصلي وان دليلنعتخمير( به
پديده  و اين نشد استفاده ميریاخير از پروتئين تخ در تحقيق .(2009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stein%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26705469
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مخلوط احتمالي عدم تغيير ميکروفلور روده با مصرف  يلدل
 الكتات آنزيم توليد .بوده استای پروتئيني فرآوری شده ههكنجال

و  زاهای بيماریباكتری تاثير تحت فسفوكيناز كراتين و دهيدروژناز
، و همکاران Bogin ؛Smith ،1987) يابدميافزايش  يطيمح هایتنش

 كنجاله حاوی سطح جايگزيني كنسانتره پروتئني افزايش (.1977

 42ای باشد. در سن نش تغذيهخود دليل اصلي ت تواندنارگيل مي
سطح  ای،تر به تغييرات تغذيهدليل مقاومت بيشبه روزگي احتماالً

  داری تغييری نداشته است.ر معنيطوهآنزيم الكتات دهيدروژناز ب
تا ای پروتئيني فرآوری شده ههمخلوط كنجال طوركلي، جايگزينيبه

 های عملکردی،تر فراسنجهتاثيری بر بيش سويا با كنجاله درصد 50

روده  ميکروبي جمعيتداخلي و  هایالشه، وزن اندام خصوصيات
 ایههكنجال مخلوط جايگزيني باالتر سطوح ولي ،ندارد گوشتي هایجوجه

 حاوی كنجاله نارگيل از طريق افزايشپروتئيني فرآوری شده 

الشه، كلسترول  وزن عملکرد، كاهش موجب اینشاسته ساكاريدهایپلي
 گردد. چنين افزايش فعاليت آنزيم الكتات دهيدروژناز ميخون و هم
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