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تعیین تركیب شیمیايي و انرژي قابل سوخت و ساز ضايعات كارخانجات 
ماكاروني، رشته ، بیسکويت، پفك ، لپه پاك كني و بوجاري لپه 

چکید ه
 براي تعیین ترکیبت ش�یمیایي و انرژي قابل س�وخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکاروني، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کني و 
بوجاري لپه، ابتدا از 10% کارخانجات بر اساس روش نمونه گیري تصادفي طبقه بندي شده، نمونه برداري به عمل آمد. سپس مقادیر 
ماده خش�ک، پروتئین خام، الیاف خام، چربي خام، دیواره س�لولي، دیواره س�لولي بدون همي س�لولز و انرژي خام آنها طبق روش 
هاي AOAC )1990 (  اندازه گیري شد. مقدار پروتئین خام ضایعات بیسکویت، پفک، رشته سوپ، ماکاروني، رشته پلویي، لپه پاک 
کني و بوجاري لپه به ترتیب، 9، 9/2، 14/1، 12/7، 14/5، 30/2 و 30 درصد بود. ضایعات ماکاروني، رشته سوپ، رشته پلویي، پفک، 
بیسکویت، لپه پاک کني و بوجاري لپه به نسبت 15 درصد  با جیره پایه مخلوط شدند، جهت تعیین میزان انرژي قابل سوخت و ساز  
) TMEN , ME , AMEN , AME ( هریک از ضایعات، 30 گرم از جیره مخلوط ش�ده به روش تغذیه اجباري به چهار قطعه خروس 
بالغ لگهورن خورانده ش�د. مقدار AMEN  بیس�کویت، پفک، رشته سوپ، ماکاروني، رشته پلویي، ضایعات لپه پاک کني و بوجاري 
لپه به ترتیب 4008 ، 3882 ، 3878 ، 3535 ، 3334 ، 2678 و 2469 کیلو کالري بر کیلوگرم و مقدارTMEN   ضایعات بیسکویت، 
پفک، رش�ته س�وپ، ماکاروني، رش�ته پلویي، ضایعات لپه پاک کني و بوجاري لپه به ترتیب 4112، 3987، 3982، 3639، 3438، 

2781 و 2573 کیلو کالري بر کیلوگرم بدست آمد . 

کلمات کلید ي: : انرژي قابل سوخت و ساز ، ضایعات ماکاروني ، ضایعات لپه پاک کني، ضایعات بیسکویت،  بوجاري لپه 
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مقد مه
براس��اس آمار وزارت صنایع و معادن اس��تان آذربایجان ش��رقي در سال 
1٣8۵، حدود 11۵ کارخانه بیسکویت، ماکاروني، رشته، پفک و لپه پاک کني 
در این استان وجود دارد که ظرفیت تولید این کارخانه ها حدود 1۲۵ هزار تن 
در سال است )٣( بر طبق بر آوردهاي به عمل آمده حدود ۲7٠٠ تن ضایعات 
در کارخانه هاي ماکاروني، رش��ته، بیس��کویت، پفک و 7۵٠٠ تن ضایعات در 

کارخانجات لپه پاک کني در سال تولید مي شود.
 براي اینکه بتوان  این مواد خوراکي را در تغذیه طیور مورد استفاده قرار 
داد، باید انرژي قابل س��وخت و س��از و ترکیبات شیمیایي آن مشخص گردد. 
می��زان انرژي قابل اس��تفاده مواد خوراکي، از اهمیت بس��یار زیادي در تغذیه 
طیور برخوردار اس��ت، زیرا انرژي قابل اس��تفاده، هزینه زی��ادي جهت تولید 
گوش��ت س��فید و تخم مرغ به خود اختصاص مي دهد. عالوه بر این، مصرف 
خوراک، به جز چند استثنا رابطه معکوسي با تراکم انرژي قابل استفاده جیره 

غذایي دارد)1٣(.
در کش��ور م��ا، پژوهش جام��ع و کاملي در م��ورد ضایع��ات کارخانجات 
ماکاروني، رش��ته، پفک و لپه پاک کني صورت نگرفته است، هر چند چندین 
مطاله در مورد تعیین ارزش غذایي ضایعات ماکاروني در چند اس��تان  کش��ور 
صورت گرفته است)۲ ، ۵ (.  در یک مورد نیز میزان اسیدهای آمینه ضایعات 

ماکارونی و قابلیت هضم ایلئومی آنها در جوجه های گوشتی اندازه گیری شده 
اس��ت)۲1(.  هدف از اجراي این آزمایش، تعیین انرژي قابل س��وخت و ساز و 
ترکیبات شیمیایي ضایعات ماکاروني، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کني و 

بوجاري لپه، جهت استفاده در تغذیه طیور بود.

مواد  و روش ها
 ب��راي انجام ای��ن طرح به 1٠ درصد کارخانجات تهیه ماکاروني، رش��ته، 
بیس��کویت، پفک و لپه پاک کني موجود در استان آذربایجان شرقي، مراجعه 
گردید و بر اساس روش نمونه برداري تصادفي طبقه بندي شده نمونه برداري 
انجام پذیرفت. نمونه هاي جمع آوري ش��ده به طور جداگانه آسیاب و مخلوط 
گردیدن��د از نمونه هاي جمع آوري ش��ده در نهایت یک نمونه نهایي بدس��ت 

آمد. 
ای��ن تحقیق در آزمایش��گاه متابولیک��ي طیور، واقع در مزرعه آموزش��ي 
پرورش طیور مجتمع آموزش جهاد کش��اورزي استان آذربایجان شرقي انجام 
گرفت. سالن آزمایش مجهز به دستگاه تهویه مناسب بود و از برنامه 1۲ ساعت 
روشنایي و 1۲ ساعت تاریکي استفاده گردید. براي انجام این تحقیق ۴8 قطعه 
خروس لگهورن س��فید بالغ، با تاج س��اده از س��ویه »هاي الین«1، از شرکت 
پرورش مرغ مادر تخم گذار »مرغک« خریداري و در مرحله اصلي آزمایش از 
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Determination of chemical composition and metabolizable energy of waste of spaghetti, pasta, biscuit, crisp, 

chickpea pre-cleaning and chickpea screening plants

By: E. Abdi Ghezeljeh, Ph. D. Student Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University 

Mashhad, K. RezaYazdi, Department of Animal Science, University of Tehran, B. Hafezi, Educational Center of Jihad-

e-Agriculture of East Azarbijan, A. Hossinkhani, Department of Animal Science, University of Tabriz and M. Danesh 

Mesgaran, Professor of University of Ferdowsi Mashhad.

In order to demine chemical composition and metabolizable energy of waste of spaghetti, pasta, biscuit, crisp , chickpea 

pre-cleaning  and chickpea screening plants, first classified random sampling from 10% of plants was performed. Then 

amount of dry matter, crude protein, crude fiber, ether extract, NDF, ADF, and grss energy were measured according 

to AOAC (1990) procedures. The amount of crude protein for biscuit, crisp, soup pasta, spagetti, rice pasta, chickpea 

pre-cleaning and chickpea screening were, 9, 9.2, 14.1, 12.7, 14.5, 30.2, and 30 percent, respectively.  The wastes of 

spaghetti, soup pasta, rice pasta, crisp, biscuit, pre-cleaning chickpea, and chickpea screening were mixed on the ratio 

of 15% to 85% basal diet. Then, in order to determine metabolizable energy (AME, AMEN, TME, TMEN) of waste, 30 

grams of mixed feed were force-fed to 4 adult Leghorn-type roosters, according to the method described by Sibbald. 

Statistical analysis showed that there were significant differences between AMEN of wastes. The amount of AMEN 

for biscuit, crisp, soup pasta, spagetti, rice pasta, chickpea pre-cleaning and chickpea screening were, 4008, 3882, 

3878, 3535, 3334, 2678, and 2469  kcal/kg respectively. The amount of TMEN for biscuit, crisp, soup pasta, spagetti, 

rice pasta, chickpea pre-cleaning and chickpea screening were, 4112, 3987, 3982, 3639, 3438, 2781, and 2573kcal/kg 

respectively.
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۲۴ قطعه از خروس ها که وزن تقریباَ یکسان و برابربا ٠/1±۲ کیلوگرم داشتند 
استفاده گردید. 

در طول مدت عادت پذیري)٣٠ روز( و قبل از انجام مرحله اصلي آزمایش، 
همه خروس ها مطابق توصیه NRC)1۹۹۴( با جیره مرغ تخم گذار، که حاوي 
16 درص��د پروتئین خام بود)جدول 1(  به صورت آزاد تغذیه ش��دند)6،11(.  
بعد از مرحله عادت دهي، ۲۴ قطعه خروس مورد آزمایش به 6 گروه چهارتایي 
تقس��یم ش��دند و براي  نداش��تن تفاوت وزني معني دار بین گروها از آزمون 

هارتلي۲ با فرض یکسان بودن واریانس گروه ها استفاده شد)11(.
در هر بار آزمایش از ۲۴ قطعه خروس استفاده گردید. یک گروه چهارتایي 
به عنوان ش��اهد تا آخر آزمایش گرس��نه ماندند و یک گروه چهارتایي، جیره 
پای��ه را دریاف��ت کردند و هر م��اده خوراکي مورد آزمایش نی��ز به ۴ قطعه از 
خروس ها خورانده ش��د. ضایعات ماکاروني، رش��ته، پفک، بیسکویت، لپه پاک 
کن��ي و  بوج��اري لپه به نس��بت 1۵%  با جیره پایه  مخلوط و س��پس تغذیه 
شدند، آزمایش حاضر در طي دو مرحله انجام و در هر بار آزمایش چهار جیره 

آزمایشي تغذیه شد. 
در هر آزمایش ۲۴ س��اعت گرس��نگي براي خروس ها در نظر گرفته شد. 
س��پس تغذیه اجباري با مقدار ٣٠ گرم از هر جیره آزمایش��ي بر اساس روش 
پیشنهادي Sibbald)1۴( انجام شده و فضوالت خروس ها به مدت ۴8 ساعت 

جمع آوري گردید و فضوالت جمع آوري شده تا زمان انجام آزمایشات مربوطه 
در دماي ۲٠- درجه سانتي گراد نگه داشته شدند. در طي دوره استراحت بین 

دو آزمایش نیز خروس ها با جیره پایه تغذیه شدند.  
پس از تغذیه اجباري، سیني هاي جمع آوري مدفوع، در زیر هر قفس به 
ط��ور جداگانه قرار گرفت. عالوه بر این، براي اطمینان از جمع آوري مدفوع 
و جلوگیري از آلودگي با مواد خارجي بر طبق روش پیش��نهادي سیبالد، از 
کیسه هاي جمع آوري کننده مدفوع با تغییرات مختصر استفاده شد)۲٠(.

براي تعیین درصد ماده خشک، ازت و انرژي خام، ابتدا فضوالت از حالت 
انجماد خارج و به مدت ۴8 ساعت در آون با دماي 6٠ درجه سانتی گراد قرار 
داده شدند، سپس فضوالت بوسیله آسیاب آزمایشگاهي با غربال یک میلیمتر 
آسیاب شدند و از این نمونه ها براي انجام آزمایش هاي بعدي استفاده گردید. 
براي تعیین انرژي خام نمونه هاي فضوالت و ضایعات مورد آزمایش از دستگاه 
بم��ب کالري متري آدیاباتیک )Parr( و براي تعیین نیتروژن آنها از دس��تگاه 

میکروکلدال )Foss(  مدل ۲٣٠٠ ، استفاده شد.
ماده خش��ک ضایعات م��ورد آزمایش با اس��تفاده از آون )در دماي 1٠۵ 
درجه س��انتي گراد به مدت ۲۴ س��اعت( بدست آمد. خاکس��تر خام نمونه با 
استفاده از کوره الکتریکي با درجه حرارت ۵۵٠ درجه سانتي گراد  در مدت ۵ 
س��اعت تعیین شد. از دستگاه Fibertic مدل 1٠1٠ براي اندازه گیري  الیاف 
خام، دیواره س��لولي و دیواره سلولي بدون همي سلولز، از دستگاه بمب کالري 
مت��ر آدیاباتیک براي اندازه گیري انرژي خام و از روش سوکس��له براي اندازه 
گیري چربي خام اس��تفاده گردید. عصاره ع��اري از ازت نیز با تفریق مجموع 
پروتئین خام، چربي خام، خاکس��تر و الیاف خام از مقدار ماده خش��ک بدست 

آمد)۹(.
انواع انرژي قابل س��وخت و س��از جیره هاي مخلوط )جیره پایه به اضافه 
ضایعات کارخانجات مواد غذایي(  با استفاده از فرمول هاي ارائه شده به وسیله    

Sibbald و Slinger محاسبه گردید)17(.

           NR=Ni-Ne

AME = انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري )کیلوکالري در گرم(
AMEn= انرژي قابل سوخت و سازي ظاهري تصحیح شده براي ازت     

     )کیلوکالري در گرم(
TME= انرژي قابل سوخت و ساز حقیقي )کیلوکالري در گرم(

TMEn= انرژي سوخت و ساز حقیقي تصحیح شده براي ازت )کیلو     
     کالري در گرم(

GEf = کل انرژي مصرفي )کیلوکالري(

جدول1�  فرمول و ترکیبات جیره پایه

درصدماده خوراکي

71/57ذرت

22/83کنجاله سویا

4/76پودر استخوان

0/3مکمل ویتامیني

0/3مکمل معدني

0/2نمک

0/04متیونین

ترکیبات محاسبه شده

2908 انرژي قابل سوخت و ساز )کیلوکالري بر کیلوگرم(

16/1پروتئین خام)٠/٠(

2/9چربي خام)٠/٠(

3/2الیاف خام)٠/٠(

1/5کلسیم)٠/٠(

0/728فسفر قابل استفاده)٠/٠(

1/106آرژ نین)٠/٠(

0/33متیونین)٠/٠(

0/6متیونین+ سیستئین)٠/٠(

0/84لیزین)٠/٠(
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GEe = کل انرژي دفعي )کیلوکالري(
Fi= مقدار خوراک مصرفي )گرم(

Nf= ازت مصرفي )گرم(
Ne= ازت دفعي )گرم(

EEL= انرژي دفعي داخلي )کل انرژي دفعي پرندگان گرس��نه( بر حسب             
کیلوکالري

NR = ازت ابقا شده 
براي محاس��به انرژي قابل سوخت و ساز ضایعات مورد آزمایش در جیره 

مخلوط )جیره پایه و ضایعات( نیز از فرمول زیر استفاده شد )17(.

 ED=PxEF+(1-P)EB        
ED= انرژي قابل سوخت و ساز جیره مخلوط )جیره پایه + ضایعات(

EF= انرژي قابل سوخت و ساز ضایعات
EB= انرژي قابل سوخت و ساز جیره پایه
P= نسبت اضافه نمودن ضایعات به جیره
P-1= نسبت جیره پایه در جیره مخلوط

آزمایش فوق در قالب طرح کاماًل تصادفي س��اده اجرا ش��د و از نرم افزار 
SAS )1۲( ب��راي تجزیه آماري و براي مقایس��ه میانگین ها نیز از آزمون چند 

دامنه اي دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث
غلظت مواد مغذي اندازه گیري ش��ده در ضایعات ماکاروني، رشته سوپ، 
بیس��کویت، پفک، رش��ته پلوئي، ضایعات لپه پاک کني وضایعات بوجاري لپه 
در جدول۲  ارائه ش��ده اس��ت. ضایعات ماکاروني در مقایسه با دانه ذرت طبق 
ج��داول  NRC)1۹۹۴( پروتئی��ن خام بیش��تر و چربي خ��ام کمتري دارد. 
 )1۹8۹(  NRC همچنین ضایعات ماکاروني در مقایسه با ذرت طبق جداول
داراي الیاف خام ، دیواره س��لولي، دیواره سلولي بدون همي سلولز و خاکستر 
 )1۹۹۴(   NRC کمتري مي باش��د و در مقایس��ه با دانه گندم طبق جداول
ماده خش��ک و پروتئین خام بیشتر و در مقایس��ه با آن خاکستر خام و الیاف 

خام کمتري داشت.
 ب��ا توجه ب��ه اینکه ماکاروني از قس��مت نشاس��ته دانه گندم بدس��ت 
مي آید و س��بوس گندم در مقایس��ه با نشاس��ته پروتئین بیشتري دارد لذا 
مق��دار پروتئین خام ضایعات ماکاروني کمتر از س��بوس گندم بود. ترکیب 
ش��یمیایي ضایعات رش��ته س��وپ تفاوت جزیي با ضایعات ماکاروني داشت 
که این امر به خاطر متفاوت بودن نوع آرد مورد اس��تفاده در تهیه آنها مي 
باش��د. ضایعات رشته پلویي از نظر خاکستر خام، الیاف خام، دیواره سلولي، 
دیواره س��لولي بدون همي سلولز و انرژي خام بیشترین تفاوت را با ضایعات 
ماکاروني و رش��ته س��وپ داش��ت. با توجه به اینکه در تهیه رشته پلویي از 
تمامي بخش هاي دانه گندم آس��یاب شده اس��تفاده مي شود ولي در تهیه 
ماکاروني و رش��ته سوپ تنها از نشاس��ته گندم استفاده مي شود و سبوس 
گندم در مقایس��ه با آندوس��پرم نشاس��ته اي و جوانه گندم داراي خاکستر 
بیشتري است لذا میزان خاکستر رشته پلویي بیشتر از ضایعات ماکاروني و 
رشته سوپ است. البته باال بودن خاکستر در ضایعات رشته پلویي مي تواند 
ب��ه دلیل ناخالصي هاي موجود در آن نیز باش��د. هم��ان گونه که در جدول 
۲ مالحظ��ه مي ش��ود، یکي از دالی��ل پایین بودن انرژي خام رش��ته پلویي 

در مقایس��ه با ماکاروني و یا رش��ته س��وپ را مي توان به باالتر بودن میزان 
خاکستر رشته پلویي نسبت داد.

طي آزمایش��ي احم��دي )۲( مقدار پروتئین خام ضایع��ات ماکاروني را 
11/٣ درصد و انرژي خام آن را ۴۲۲۵ کیلو کالري در کیلوگرم گزارش کرد، 
که در مقایس��ه با مقدار پروتئین خ��ام و انرژي خام ضایعات ماکاروني مورد 
آزمایش در این پژوهش مقداري کمتر مي باش��د. با توجه به اینکه ایش��ان 
ضایع��ات یک کارخانه را مورد آزمایش ق��رارداده بودند ولي در این پژوهش 
از 1٠ درصد کل کارخانجات نمونه برداري ش��ده ، این اختالفات طبیعي به 
نظر مي رس��د. نتایج این آزمایش از نظر پروتئی��ن خام ضایعات ماکارونی با 
نتایج یک بررس��ی دیگر هم خوانی زیادی دارد)۲1(. قیصري و همکاران)7( 
مقدار پروتئین خام ضایع��ات ماکاروني را 8/۵ درصد گزارش کردند.  نتایج 
ی��ک پژوهش دیگر)16( نیز از لحاظ انرژي خام نتایج بدس��ت آمده در ابن 
تحقیق را تایید مي نماید. نتایج نشان مي دهند که ضایعات ماکاروني، منبع 

خوب انرژي است.
با توجه به اینکه در فرایند تهیه بیس��کویت از روغن استفاده مي گردد، 
ضایعات بیسکویت با دارا بودن حدود 17 درصد چربي خام بیشترین انرژي 
را در بین ضایعات مورد آزمایش داش��ت )جدول 1(. همچنین بدلیل اینکه 
پوسته لپه داراي الیاف خام و دیواره سلولي بدون همي سلولز بیشتري است 
ل��ذا ضایعات لپه پاک کني  در مقایس��ه با بوجاري لپ��ه داراي الیاف خام و 

دیواره سلولي بدون همي سلولز بیشتري بود.
در یک پژوهش)8( مقدار پروتئین خام و انرژي خام نخود به ترتیب ۲۲ 
درصد و ۴٣٠٠ کیلوکالري در کیلوگرم گزارش ش��ده اس��ت که در مقایسه 
ب��ا ضایعات لپه پ��اک کني و بوجاري لپه کمتر مي باش��د.ضایعات پفک در 
مقایس��ه با دان��ه ذرت طبق جدول NRC )1۹8۹( ماده خش��ک، پروتئین 
خام، چربي خام، خاکسترو دیواره سلولي بیشتر و دیواره سلولي بدون همي 

سلولز کمتري دارد.    
انرژي قابل س��وخت و س��از جی��ره هاي حاوي س��طوح مختلف ضایعات 
ماکاروني در جدول ٣ ارائه ش��ده، در خوراک پایه و در تمامي ضایعات، مقدار 
انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري تصحیح شده براي ازت بیشتر از انرژي قابل 
سوخت و ساز ظاهري و مقدار انرژي قابل سوخت و ساز حقیقي تصحیح شده 

براي نیتروژن کمتر از انرژي قابل سوخت و ساز حقیقي مي باشد.
  اگر تعادل ازت منفي باشد  AME کوچکتر از AMEn و TME بزرگتر 
 از TMEn خواه��د ب��ود و اگر تعادل ازت مثبت باش��د،عکس ای��ن حالت بروز 
مي کند)16، 1۹(. در روش سیبالد با استفاده از خروس هاي بالغ، معموال تعادل 

ازت منفي مي باشد که با نتایج بدست آمده در این آزمایش مطابقت دارد.
باال بودن انواع انرژي قابل س��وخت و س��از ضایعات بیس��کویت ناش��ي از 
بیشتر بودن چربي خام آن و درجه حرارت فراوري آن مي باشد. درجه حرارت 
مورد استفاده براي پخت بیسکویت بسته به زمان پخت از 16٠ تا ٣1٠ درجه 
س��انتي گراد مي باشد )۴(. در یک بررس��ي دیگر مشاهده گردید که با پختن 
نخود به مدت ده دقیقه انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري و حقیقي آن افزایش 

یافت)1(. 
در تحقی��ق دیگري ک��ه در آن اث��رات ضایعات ماکارون��ي در تغذیه 
بوقلمون هاي بالغ و بدون س��کوم مطالعه ش��د، TME ضایعات ماکاروني 
 TME ۴٣٠٠ کیلوکالري در کیلوگرم بدس��ت آمده است)18(. که از مقدار
بدست آمده در تحقیق حاضر بیشتر می باشد. این مسئله احتماال مي تواند 

تعیین ترکیب شیمیایی و ...
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)p>٠/٠۵(در هر ستون، اعدادي که حروف مشابه ندارند داراي اختالف معني داري مي باشند
 AMEn= انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري با تصحیح ازت

 AME= انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري، 
TMEn= انرژي قابل سوخت و ساز حقیقي با تصحیح ازت

 TME= انرژي قابل سوخت و ساز حقیقي
۲- میانگین    خطاي معیار

جدول 2 – ترکیبات شیمیایي ضایعات غذایي مورد آزمایش 

محصوالت 

فرعي 

کارخانجات

ماده

خشک

)٠/٠(

خاکستر

خام

)٠/٠(

پروتئین

خام

)٠/٠(

چربي 

خام

)٠/٠(

الیاف

 خام

)٠/٠(

عصاره عاري از 

)NFE(نیتروژن

)٠/٠(

دیواره 

سلولي 

)NDF(

)٠/٠(

دیواره 

سلولي بدون 

همي سلولز 

)ADF(

)٠/٠(

انرژي خام

)کیلوکالري 

در کیلوگرم(

91/51/212/72/40/280/51/70/14487ماکاروني

90/90/714/16/50/275/51/40/34476رشته سوپ

91/78/914/53/21/668/8311/64132رشته پلویي

94/829175/164/911/11/74865بیسکویت

93/51/59/24/20/582/613/10/34355پفک

92/37/330/28/717/83232/322/44629لپه پاک کني

91/96307/87/24535/19/64727بوجاري لپه

 1- Nitrogen Free Extract         
 2- Neutral Detrgent Fiber
 3- Acid Detergent Fiber

جدول 3 – ترکیبات شیمیایي ضایعات غذایي مورد آزمایش 

AMEAMEnTMETMEnمواد خوراکي

± 2854fخوراک پایه  3022915e ±  113180f ±  303020e ±  11

± 3748cضایعات رشته سوپ  453878b ±  594074c ±  453982b ±  59

± 3816bضایعات پفک  313882b ±  474142b ±  313987b ±  47

± 2600gضایعات لپه پاک کني  312678f ±  402926g ±  312781f ±  40

± 3441dضایعات  ماکاروني  403535c ±  443766d ±  403936c ±  44

± 2293hضایعات  بوجاري لپه  532469g ±  382618h ±  532573g ±  38

± 3883aضایعات  بیسکویت  224008a ±  524209a ±  224112a ±  52

± 3198eضایعات  رشته پلویي  653334d ±  633523e ±  653438d ±  63

SEM2123/42123/4

±
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جدول 4� انواع انرژي قابل سوخت و ساز جیره هاي حاوي 15 % ضایعات کارخانجات 
و 85 % جیره پایه  )کیلوکالري در کیلوگرم(

±1- میانگین     خطاي معیار

به دلیل اختالف در گونه پرنده مورد آزمایش باشد.
احم��دي)AME )۲ و AMEn ضایع��ات ماکاروني را به ترتیب ٣۴87 و 
٣۵٠٣ کیلوکالري در کیلوگرم گزارش کرد، که در مقایسه با نتایج بدست آمده 
در ای��ن تحقیق اندکي کمتر مي باش��د. با توجه ب��ه اینکه انرژي خام ضایعات 
ماکارون��ي در آزمای��ش وي کمتر بود  مي توان انتظار داش��ت که انرژي قابل 
سوخت و س��از آن نیز کمتر باش��د. قیصري و همکاران)AMEn )7 ضایعات 
ماکاروني را ٣7٠٠ کیلوکالري در کیلوگرم گزارش کردند که نس��بت به نتایج 
بدست آمده در این تحقیق بیشتر مي باشد که مي تواند ناشي از بیشتر بودن 
ماده خش��ک ضایعات مورد ازمایش آنها باش��د. Williams و همکاران)18( 
نیز دلیل بیش��تر بودن TME ماکاروني را از ذرت به بیش��تر بودن انرژي خام 

ضایعات ماکاروني نسبت داده اند.
بین انواع انرژي قابل س��وخت و س��از ضایعات لپه پاک کني  و بوجاري 

لپه، اختالف معني داري وجود داشت )٠/٠۵< p(. انواع انرژي قابل سوخت 
و ساز ضایعات لپه پاک کني  بطور معني داري بیشتر از انرژي قابل سوخت 

و س��از ضایع��ات  بوجاري لپه ب��ود )٠/٠۵< p(. اگر چه ترکیب ش��یمیایي 
ضایعات  بوجاري لپه و ضایعات لپه پاک کني از نظر ماده خشک ، خاکستر 
خام، پروتئین خام و چربي خام شبیه هم مي باشند ولي مقدار همي سلولز 
در بوج��اري لپه به مقدار قابل مالحظه اي بیش��تر از ضایعات لپه پاک کني 
است. به نظر مي رسد که بیشتر بودن همي سلولز در بوجاري لپه نسبت به 

ضایعات  لپه پاک کني باعث کم بودن انرژي قابل س��وخت و ساز  ضایعات 
بوجاري لپه نسبت به ضایعات لپه پاک کني شده است.

در یک پژوهش )8( مقدار  TMEn, TME , AMEn , AME نخود 
به ترتیب ۲8۹٠، ۲۹18، ٣٣۲۹ و ٣۲٠٣ گزارش شده است، که در مقایسه 
با انواع انرژي ضایعات لپه پاک کني در آزمایش حاضر که به ترتیب ۲6٠٠، 
۲678، ۲۹۲6 و ۲781 ب��ود و انواع انرژي بوجاري لپه که به ترتیب ۲۲۹٣، 
۲۴6۹، ۲618 و ۲۵7٣ بود بیش��تر مي باشد. پژوهش Askabrant )۹( از 
  TMEn از  TME و بیش��تر بودن AME از AMEn لحاظ بیش��تر بودن

نتایج پژوهش حاضر را تایید مي نماید.

پاورقی ها
1- Hy - Line
2- Hartley,s Test

منابع مورد  استفاد ه
1- آگاه، م. ج.، پوررضا، ج.،  س��میع ، ع.، و رحماني، ح. ر.،1٣8٣.تعیین ارزش غذایي 
و اس��تفاده از نخود خام ، پخته و خیسانه ش��ده در تغذیه جوجه هاي گوشتي. اولین 

کنگره علوم دامي و آبزیان کشور. دانشگاه تهران . ۲۹٠تا ۲۹۲.
۲- احمدي، ب.، 1٣8٠. اس��تفاده از ضایعات ماکاروني در تغذیه جوجه هاي گوشتي. 

پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده کشاورزي. دانشگاه تبریز.

AMEAMEnTMETMEnمواد خوراکي

± 2854pخوراک پایه  3012915e ±  113180f ±  303020e ±  11

± 3042cضایعات رشته سوپ  73172bc ±  253368c ±  73276bc ±  25

± 3053cضایعات پفک  53119cd ±  423378c ±  53223cd ±  41

± 2870fضایعات لپه پاک کني  52947e ±  563196f ±  53051e ±  56

± 2996dضایعات  ماکاروني  63091d ±  303322d ±  63220d ±  30

± 2942cضایعات  بوجاري لپه  133126d ±  423267e ±  133231cd ±  42

± 3176aضایعات  بیسکویت  33301a ±  653502a ±  33406a ±  65

± 3075bضایعات  رشته پلویي  93210b ±  453400b ±  93315b ±  45

SEM6/434/86/434/8



شماره 81، زمستان 1387

امور د ام و آبزیان37
د ر

 ٣-بي نام ،1٣8۵. لیس��ت واحد هاي تولیدي فعال اس��تان آذربایجان ش��رقي ، اداره 
صنعتي و بهره وري سازمان صنایع و معادن . 

۴-پایان، ر.، 1٣8٠ . مقدمه اي بر تکنولوژي غالت ، انتشارت نورپردازان.
۵- حجتي، د.، 1٣7۴. بررسي اثر کاربرد سطوح مختلف ضایعات کارخانجات ماکاروني 
در تغذیه جوجه هاي گوشتي. پایان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

کرج.
6- فالحي، م.، 1٣76. تکنولوژي فرآوري غالت )ترجمه( . انتشارات بارثاوا.

7- قیص��ري، ع.، به��ادران، ر.، تدین ف��ر، س.س. 1٣8۲. تعیین ترکیب ش��یمیایي و 
سطوح مناسب استفاده از ضایعات بوجاري و ماکاروني در در جیره غذایي جوجه هاي 
گوش��تي. مجله علوم و فنون کش��اورزي و منابع طبیعي. سال 1٣8۲، جلد 7 ، شماره 

۲، 161 تا 16۹.
8-گلیان، ا.، ساالر معیني، م.، 1٣7۵. احتیاجات غذایي طیور، 1۹۹۴ میالدي )ترجمه(. 

واحد آموزشي و پژوهشي معاونت کشاورزي سازمان اقتصادي کوثر.
9-Askabrant, S. U. S. 1988. Metabolisable energy content of rapeseed 
meal, soybean meal and white- flowered peas determined with laying 
hens and adult cockerels. British Poultry Science, 29: 445-455.              
10-Farran, M. T., Barbour, G. W., Uwayjan, M. G. and Ashkarian, V. 
M., 2001. Metabolizable energy values and amino acid availability of 
vetch (Vicia sativa) and ervil (Vicia ervilia) seeds soaked in water and 
acetic acid. Poultry Science, 80: 931-936.                                                                 
11-Ott. L. 1988. An introduction to statistical methods and data analy-
sis. Third edition. PWS- kent publishing Company.
12- SAS Institute, 1985. SAS  User,s Guide. Statistics. Version 5 Edi-
tion. SAS Institute Inc. Cary, NC.
 13-Sibbald, I. R. 1984. The TME system of feed evaluation. Ani-
mal Research Center Contribution 83.1. Research Branch, Agriculture 
Canada, Ottawa.
14-Sibbald, I. R. 1986. The TME system of feed evaluation. Research 
Branch Contribution 86-43. Animal Research center. Agriculture 
Canada, Ottawa.
15-Sibbald, I. R. 1989. Metabolizable energy evaluationof poultry di-
ets. In: D. J. A. Cole and W. Haresinn (eds.). Recent developments in 
poultry  nutrition. Butterworths. PP. 12-26.
16-Sibbald, I. R., and Wolynets, M. S., 1985. Relationships between 
estimates of bioavailable energy made with adult cockerels and chicks: 
effect of feed intake and nitrogen retention. Poultry Science, 64: 127-
38.
17-Sibbald, I. R., and Slinger, S. J.,  1963. A biological assay for me-
tabolizable energy in poultry feed ingredients together with finding 
which  demonstrate some of the problems associated with the evalua-
tion of fats. Poultry Science, 59:1275-1279.
18-Williams, J. E., Belyea, R. L., Hsieh, F. H. and Firman, J. D., 1997. 
Responses of growing turkeys to the dietary inclusion of inedible pasta 
and unextruded and extruded biosolids from milk processing. Animal 
Feed Science and Technology, 70: 123-136.

19-Wiseman, J., and Lessire, M., 1987. Interaction between fats of dif-
fering chemical contents. British Poultry Science, 28: 663-672. 
20- Yagobfar, A., Boldaji, F., 2002. Influence of level of feed input 
and procedure on metabolisable energy and endogenouse energy loss 
(EEL) with adult cockerels. British Poultry Science, 43: 639-647.
21- Zaghari, M. 2006. Ileal amino- acid digestibility of wheat, auto-
claved wheat and spaghetti by-products for broiler chicks. Animal Sci-
ence Journal 77, 422-426.




