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چکیده
طرح قالب آزمایش در شـد. انجام شـده عمل آوري فرنگی گوجه تفاله کیفیت پروتئین ارزیابی بیولوژیکی منظور به آزمایش ایـن
به سـویا کنجاله حاوي جیره وآنزیم، قلیا با اوره، شـده آوري عمل تفاله نشـد ه، آوري تفاله عمل شـامل 5 تیمار با تصادفی کامًال
پروتئین، ویژه نسبت پروتئین، راندمان نسبت جمله از انجام شـد. صفاتی روي جوجههاي گوشـتی بر خالص نیمه جیرههاي صورت
که داد دادهها نشان آماري تجزیه گیري شد. اند ازه روزگی 14 الی 7 سن از جوجههاي گوشتی بد ن وزن افزایش خوراك و راندمان
آماري بدن اختالف افزایش وزن و خوراك راند مان نسـبت ویژه پروتئین، پروتئین، نسـبت راندمان لحاظ از مختلف تیمارهاي بین
حـاوي بین تیمارهاي در و بوده سـویا کنجاله به مربوط مذکور عملکرد در مورد صفات باالتریـن .(p<0 /05  ) دارد وجـود دار معنـی
بخش د ر بود. اوره با شـده آوري عمل تیمار براي آن ترین و پائین قلیا با شـده آوري تیمار عمل مربوط به عملکرد باالترین تفاله،
مورد تام پروتئین و گلیسرید تري جمله گلوکز، از خون سرم بیوشـیمایی فاکتورهاي برخی روي بر فوق تیمارهاي آزمایش اثر د وم
ولی نگرفت. آزمایشی قرار تاثیر جیرههاي تحت خون سـرم گلیسرید تري گلوکز و میزان که داد نشـان نتایج گرفت. قرار بررسـی
ترتیب به تام مقدار پروتئین ترین پائین و باالترین .(p<0 /05 ) بود دار معنی تفاوت تام سرم پروتئین لحاظ از جیره هاي مختلف بین

بود. اوره با شده آوري عمل تفاله و سویا کنجاله حاوي جیره براي

پروتئین گوشتی، کیفیت جوجه فرنگی، عمل آوري، گوجه تفاله کلیدي: کلمات
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مقدمه
اقالمی واردات طریق از ــور تغذیه طی مورد نیاز در پروتئین ما ــور در کش
مواد، این واردات از ــتن کاس منظور به میشود . تامین ــویا س کنجاله همچون
و تولید پروتئین افزایش جهت روش مناسبی تولید داخل مواد خوراکی یافتن
خوراکی مواد این از یکی .(3) ــد باش تولید ي قیمت محصول و وارد ات کاهش
رب گوجه تهیه ــگام هن در این فرآورده فرعی ــد. میباش فرنگی گوجه ــه تفال
تفاله ــک خش (ماده مرطوب صورت به تولید آن که میآید ــت د س به فرنگی
81000 ــد ود ح در ایران ــد ) میباش صد 25-20 در حد ود ــه فرنگی در گوج
در سال است(1). تن 900-1000 حدود در ارومیه ــتان شهرس د ر و تن(13)
محیطی زیست مشکل یک به فرعی فرآورد ه این د فع کشورها از ــیاري بس در
در فرنگی گوجه تفاله از ــتفاده اس براي تالش امروزه ــت. اما اس ــده ش تبدیل
ــت زیس آلودگی کاهش براي تر ــب ــی مناس روش عنوان به طیور جیرههاي
تفاله گوجه مصرف مربوط به ــات آزمایش (20) است ــنهاد شده پیش محیطی
داراي سطوح جیرههاي طیورحاکی از این است که فرآورده مذکور فرنگی در
حدودي تا که بود ه چربی و پروتئین انرژي، جمله از مغذي مواد توجهی قابل
داراي گوجه فرنگی تفاله .(21،7) شود ــتفاده اس طیور جیرههاي می تواند در
چرب غیر ــیدهاي صورت اس به آن ــتر بیش که بوده اي مالحظه قابل چربی
د رصد که بوده د رصد تا 23/7 آن 21/9 پروتئین میزان .(26) ــت اس ــباع اش
ــد (18،10). ــتر می باش ــویا بیش کنجاله س به ــبت نس پروتئین آن در لیزین
خالص نیمه در جیرههاي میدهند نشان کیفیت پروتئین سنجش معیارهاي
خوراك در مورد راندمان و ــن پروتئی ــبت ویژه نس در صد پروتئین، حاوي 6
مشابه پروتئین راندمان ــبت نس اما ــویا س کنجاله از کمتر گوجه فرنگی تفاله
درصد 10 ــطح س تا را تفاله مصرف این محققین از ــی برخ .(20) ــت آن اس
در اند (11،8). کرده ــنهاد پیش ــتی گوش جوجه هاي و تخمگذار جیره مرغ در
در سطح 10 از و همکاران انجام گردید استفاده جعفري توسط ــی که آزمایش
وزن و تولید کاهش موجب تخمگذار مرغان جیره در فرنگی گوجه تفاله صد

سطوح مقابل، سایر پژوهشگران نشد (16). در به جیره شاهد نسبت مرغ تخم
شاهد جیره به عملکرد نسبت کاهش بدون طیور جیره را در تفاله از باالتري
غذاي به عنوان یک آن از مطالعات از برخی در .(27،15) ــتفاده کرده اند اس
فرآورده است(12). شده برده نام ــتی گوش جوجههاي جیره در ــخوراك خوش
زرده رنگ موجب افزایش ــه ک بوده طبیعی رنگدانههاي داراي برخی ــور مذک
تاثیر آن عد م از تحقیقات از برخی مقابل، در ــود(27،11). نیز میش مرغ تخم
به توجه با دارد (20،14). حکایت پا ساق رنگ و تخم مرغ زرده رنگ روي بر
بودن باال آن، از ــتفاده اس کننده محدود ماده مهمترین ــد ه ش انجام تحقیقات
جیره هاي خوراك در این ــتفاده از اس سطح موجب کاهش که ــد فیبر میباش
اند که داده نشان مختلف نتایج آزمایشات طرفی از .(23،11) ــود میش طیور
فیبر کننده تجزیه ــاي آنزیم ه افزودن یا و قلیا ــا ب خوراکی مواد آوري ــل عم
شدن ــت سس باعث حدود ي تا و بوده موثر فیبر محدودیت رفع در می توانند
قابلیت استفاده بهبود موجب مواد مغذي شده که سایر و فیبر پیوندهاي بین
این تولید باالي به ــا توجه ب .(23،6،2) ــود میش حیوان آن براي مغذي مواد
این از امکان استفاد ه صورت در ارومیه شهرستان ویژه و به کشور د ر خوراك
بهینه استفاد ه و محیطی زیست آلود گی کاهش موجب میتوان فرعی فرآورد ه

شد. طیور جیرههاي د ر آن
مورد ارزش در در داخل کشور دسترس بودن نتایج قابل محدود بدلیل
محدودیتهاي خصوص در کافی اطالعات نبود فرنگی و گوجه تفاله غذایی
آوري عمل نوع اثر ــی بررس جهت آزمایش این طیور، تغذیه در فیبرخام آن
به شد. گوجه فرنگی انجام تفاله پروتئین کیفیت روي و قلیا) بر آنزیم (اوره،
کیفیت بیولوژیکی(سنجش آزمایش از حاصل داد ههاي بهتر ــیر تفس منظور
تري گلوکز، جمله از خون ــرم س ــیمایی بیوش فاکتورهاي برخی پروتئین)،
مقدار بودن دارا لحاظ به همچنین شد. اندارهگیري تام پروتئین گلیسرید و
پروتئین خوراك، کیفیت این در درصد) 20 /77  ) مالحظهاي پروتئین ــل قاب

شد. مقایسه سویا کنجاله با آن
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Protein quality of tomato pomace and its effect on glucose, triglyceride and total protein of blood serum of 

broiler chicks

By: M. Jafari, MSc Student of Urmia University

R. Pirmohamadi and S. Asri Rezaee, Assistant Professores of Urmia University

This experiment was conducted to determine the protein quality of treated tomato pomace (TP), in broiler chicks. Semi 

purified diets were prepared in 5 treatments as 1: SBM based diet, 2: TP diet, without treating, 3: alkali treated TP 

diet, 4: enzyme added TP diet and 5: urea treated TP diet, in a completely randomized design. Chicks were reared on 

growth to 7 to 14 day old. Protein efficiency ratio (PER), net protein ratio (NPR), body weight gains (BWG) and feed 

efficiency was measured. Results indicated that there were significant differences between treatments on PER, NPR, 

BWG and feed efficiency (p<0.05). PER, NPR, BWG and feed efficiency were highest in SBM based diet. Between 

diets containing TP, the highest and the lowest values of all traits were for the alkali and urea treatments, respectively. 

In second part of this experiment, the effect of experimental diets on some blood serum metabolites such as glucose, 

triglyceride and total protein was determined. Results indicated that there were no significant differences between the 

treatments on glucose, and triglyceride (p<0.05). Total protein of blood serum was affected by experimental diets; 

highest and the lowest values were for SBM and urea treated TP diet, respectively.

Key words: Broiler chicks, Protein quality, Tomato pomace, Treatment 



روشها و مواد
شیمیایی تجزیه و نمونه تهیه

ــوم عل گروه تحقیقاتی ــتگاه ایس در ــخ 18/  84/5 تاری در آزمایش ــن ای
گوجه تفاله ــش مورد آزمای ــد. نمونههاي گردی انجام ارومیه ــگاه دامیدانش
ارومیه تهیه ــتان در شهرس واقع ــو غذایی تاتائ ــع صنای کارخانه از ــی فرنگ
که به طوري ــد. ش ــک خش ــانتیگراد س درجه 65 دماي نمونه ها در گردید .
ــیمیایی تفاله گوجه ش ترکیبات ــید. رس حدود ٪10 به آن محتوي رطوبت
کلسیم، فسفر، پروتئین خام، نظر از (9) (AOAC) روشهاي فرنگی، طبق
گرفت ــرار ق مورد تجزیه ــک خش ماده و ــتر خاکس فیبرخام، ــام، خ ــی چرب
ــیمیایی خوراك و ش است.آنالیز ــده ش داده ــان 1 نش درجدول نتایج آن که
علوم دامی پژوهشی گروه و ــتگاه آموزشی ایس محل د ر بیولوژیکی آزمایش
کلینیکال آزمایشگاه در خون ــرم س ــیمیایی بیوش فاکتورهاي اندازهگیري و
انجام ارومیه ــگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانش ــتان بیمارس پاتولوژي

گردید.
در 308 راس ــویه س نر ــتی گوش جوجه قطعه 120 ــش آزمای ــن ای در
تلفات از پرهیز و ــش محل آزمای به ــادت دهی ع منظور ــه ب اول روز ــت هف
هفتم روز انتهاي د ر ــدند. طور آزاد تغذیه ش به جیره عملی یک اجباري، با
توزین طور انفرادي سپس به شد. د اده ساعت گرسنگی مدت 6 جوجهها به
گرفتند، ــرار ق یکدیگر از اختالف ــرم 5 گ با وزنی ــف مختل ــاي درگروهه و
از ــد. گرم ش 135 ± تیمار 5 ــاي هر وزن جوجهه میانگین ــوري که ط ــه ب
خالص جیرههاي نیمه با جوجه ها چهاردهم روز انتهاي تا روز هفتم ــاي انته
خالی منظور به چهاردهم انتهاي روز در تغذیه شدند. آزاد بطور و (جدول2)
داده گرسنگی ساعت 6 به مدت گوارش جوجهها د ستگاه محتویات ــدن ش
رکوردهاي از با استفاده شدند. توزین انفراد ي به طور جوجهها سپس شدند.
7) درطول آزمایش وزن جوجهها ــی و مصرف میزان خوراك از ــده ش گرفته

و وزن پروتئین، افزایش نسبت ویژه راندمان پروتئین، ــبت نس مقادیر روز)،
.(6،2) شدند تعیین مربوطه فرمولهاي طبق مصرفی خوراك راندمان

1 - فرمول
 = ــی(گرم) آزمایش گروه وزن افزایش ــرم)- (گ ازت فاقد گروه ــالف وزن  ات
پروتئین ویژه  نسبت

2 - فرمول
 = وزن (گرم) ــش افزای (گرم) / مصرفی پروتئین مصرفی (گرم)  / ــن پروتئی
پروتئین راندمان نسبت
راندمان خوراك مصرفی = (گرم) وزن خوراك مصرفی (گرم)  / افزایش
کیفیت روي ــر فرنگی ب گوجه تفاله آوري ــل عم اثرات ــی بررس جهت
عمل ــده، تفاله نش عملآوري تفاله ــامل ش خالص نیمه جیره 5 از پروتئین
ــد. ش ــتفاد ه ــویا اس و جیره حاوي کنجاله س آنزیم، اوره قلیا، با ــده ش آوري
طبق ــذي مغ مواد ــایر س و پروتئین و ــرژي ــابه ان مش ــطوح با س ــا جیرهه
در آزمایشی جیرههاي ترکیب ــدند . (9) تنظیم ش AOAC ــتاند اردهاي اس

است. شده داده نشان 2 جدول
مدت  5٪ به اوره با گوجه فرنگی تفاله با اوره، شده آوري  درجیره عمل
ــک آزاد خش هواي د ر ــپس و س آوري ــههاي نایلونی عمل روز در کیس 21
قسمت با قلیا (3 3:1 نسبت به تفاله قلیا، با شد ه آوري در جیره عمل ــد. ش
عمل ساعت 24 مدت به تفاله) قسمت 1 و ــوزآور س ــود س محلول 0458/ 0
آب خیسانده توسط حجم مساوي با ساعت مدت 24 به سپس شده و آوري

سود  باقیمانده حذف خاطر به شد، این عمل ــک آزاد خش هواي در نهایتا و
.(23) شد انجام تفاله از

پارس داروسازي شرکت از شد ه تهیه آنزیم با شد ه آوري عمل جیره در
جیره 1/ 0 به شده اضافه زایالناز) ــلوالز، س گلوکاناز، (بتا آنزیم میزان رازي،
سطح از سویا، کنجاله با پروتئین تفاله مقایسه پروتئین منظور به بود. درصد
طرح قالب در آزمایش این گردید. استفاده جیرهها سایر با مشابه پروتئینی
20 در تکرار مجموعا چهار در 5 تیمار با متعادل ــورت ص به تصادفی ــًال کام
شد. انجام جوجه بود، قطعه 5 آزمایشی شامل واحد که هر واحد آزمایشی

خون سرم بیوشیمیایی فاکتورهاي
جهت دهی) خوراك وعده بعد از آخرین (12ساعت روزگی 14 سن در
یک جوجه آزمایشی واحد هر از خون سرم بیوشیمیایی ــی فاکتورهاي بررس
سرم سپس جداسازي و خونگیري عمل و کشتار خون گیري جهت گوشتی

انجام گردید. خون
د ر ــرمها س ــد. ش خون تهیه ــرم نمونه س 4 هر تیمار براي طوریکه به
نگهداري ــز آنالی زمان تا ــد منجم ــانتیگراد به صورت س دره ــاي20- دم
از ــتفاد ه اس با ــنجی رنگ س روش به ــام آزمایش، نمونهها انج ــان زم در و
(LKB, Pharmasia, Ultraspec 3600pro, Austria) ــپکتروفتومتر اس
ــرید گلیس تري گلوکز، ــرمینظیر س فاکتورهاي قرار گرفتند . ــورد آنالیز م
ــاخت س کیتهاي از آزمایش این در ــد ند.  ش گیري اند ازه پروتئین تام و
راهنماي برگه در شده ذکر دستور العمل طبق ایران شیمی زیست شرکت
مطالعه تحت گروههاي در آوري شده اطالعات جمع شد . مربوطه استفاده
کامًال طرح آماري مدل کاربرد با SAS 5 افزاري نرم ــته بس از ــتفاده اس با
چند ــون از آزم ــه میانگینها مقایس ــت جه و تحلیل و ــه تجزی ــی تصادف

.(24) استفاده شد دامنهاي دانکن

مغذي(٪) ماده محتوينوع

10رطوبت

خام 20/77پروتئین

خام 7/31جربی

خام 35فیبر

4/24خاکستر

ازت از عاري 22/68عصاره

0/5کلسیم

0/45فسفر

کیلوگرم) د ر کالري (کیلو متابولیسم قابل 1760انرژي

جدول1- ترکیب مواد مغذي تفاله گوجه فرنگی مورد آزمایش1

طبق روشهاي رطوبـت و خاکسـتر فیبرخام، خام، چربی فسـفر، کلسـیم، خام، 1پروتئیـن
به NRC(1971) جـداول از متابولیسـم انرزي قابل شـد. آنالیز AOAC (2000) اسـتاند ارد

دست آمده است.

112 آبزیان و د ام امور
در

تفاله... پروتئینی ارزش بررسی



نتایج
و بیولوژیکی ــات روي صف بر ــی آزمایش خالص نیمه جیرههاي ــرات اث
و4 3 جد اول در ترتیب به گوشتی جوجههاي خون ــیمایی بیوش فاکتورهاي
تیمارهاي مختلف بین که داد نشان بیولوژیکی آزمایش نتایج مندرج است.
خوراك راندمان پروتئین، ــبت ویژه و نس پروتئین راند مان ــبت نس از لحاظ

مورد  د ر .(p>0 /05  ) ــت داش وجود داري معنی اختالف بدن وزن و افزایش
جیره هاي بین در ــویا بود. س کنجاله به مربوط مقدار ــترین بیش صفات فوق
با شده آوري عمل تیمار به مربوط مقدار بیشترین فرنگی گوجه تفاله حاوي
داراي قلیایی تیمار که طوري بود. به تیمار اوره به مربوط آن کمترین و قلیا
مذکور بیولوژیکی در صفات بود . سویا کنجاله پروتئین مشابه راندمان نسبت
عمل آوري تیمار و آنزیم با شده آوري عمل تیمار بین در تفاوت معنیداري

(جد ول3). نداشت وجود نشده
ــرید گلیس تري و گلوکز میزان که داد ــان نش خون ــرم س آنالیز نتایج
ولی ــدول4). نگرفتند (ج قرار ــی آزمایش جیرههاي تاثیر تحت خون ــرم س
بود دار ــی معن تفاوت ــرم س تام پروتئین لحاظ از مختلف ــاي جیرهه ــن بی
بود. ــویا س حاوي کنجاله جیره براي تام پروتئین مقدار باالترین .(p>0 /05 )

تام پروتئین لحاظ از ي دار ــی تفاوت معن تفاله، ــاوي جیرههاي ح ــن بی در
عمل جیره براي آن کمترین مقدار ــددي ع لحاظ از اینکه با ــت وجود ند اش

بود. اوره با شده آوري
 بحث

د ر ــژه وی به ــور کش د ر فرنگی گوجه ــه ــد باالي تفال تولی ــه به توج ــا ب
در طیور د ر صنعت پروتئینی محد ودیت منابع همچنین ارومیه و شهرستان
جایگزین پروتئینی منبع یک بعنوان فرعی فرآورده این مصرف کشور، داخل
خوراكهاي از پتانسیل بهینه استفاد ه موجب میتواند طیور،  جیرههاي در
مهم عوامل از ازطرفی یکی باشد. حیوانی ــکیل پروتئین تش جهت ضایعاتی
ــنجش س طیور، در جیرههاي بهینه ــتفاده منظور اس به خوراکها ارزیابی در
آزمایش حاضر که در میباشد بیولویکی صفات ــط توس آن پروتئین کیفیت

شد. بررسی صفات این
خوراك  راندمان ــن، پروتئی ویژه ــبت نس بودن مهم باال دالیل از ــی یک
به سایر ــبت نس ــویا س کنجاله جوجهها در وزن افزایش همچنین و مصرفی
تفاله به ــبت نس ــویا س کنجاله پروتیئن کیفیت بودن باال ــی از ناش جیرهها
دست به همکاران و Persia ــط نتایجی توس ــد . چنین میباش گوجه فرنگی

(٪) مواد غذایی ترکیب
جیره

از عاري
ازت

بدون تفاله
آوري عمل

عمل تفاله
شده آوري

اوره با

عمل تفاله
شده آوري

قلیا با

عمل تفاله
با شده آوري

آنزیم

حاوي جیره
سویا کنجاله

ذرت 93/8357/4657/4657/4657/2879/81نشاسته

سویا 0000013/9کنجاله

028/828/828/828/80تفاله گوجه فرنگی

00000/10آنزیم

08/098/098/098/170/38چربی طیور

فسفات کلسیم 2/412/182/182/182/182/21دي

1/81/61/61/61/61/74سنگ آهک

0/460/380/380/380/380/45نمک

ومعدنی ویتامین 1/51/51/51/51/51/5مکمل

مواد مغذي

AMEn متابولیسم انرژي قابل
((kcal/kg

347033003300330033003300

(٪) خام 066666پروتئین

(٪) 1/191/191/191/191/191/19کلسیم

0/450/450/450/450/450/45فسفر (٪)

(٪) 0/180/150/150/150/150/18سدیم

اول آزمایش نیمه خالص هاي جیر مغذي مواد و ترکیبات شیمیایی جدول2-
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6 حاوي خالص نیمه در جیره هاي که نشان دادند محققین این است. آمده
مورد در راندمان خوراك مصرفی و پروتئین ــبت ویژه نس پروتئین، صد در

سویا بود (20). کنجاله از کمتر تفاله گوجه فرنگی
فرنگی ــه گوجه تفال پروتئین کیفیت ــود بهب موجب آنزیم از ــتفاده اس
آوري) عمل ــدون ب تفاله به جیره حاوي ــبت جوجهها (نس وزن ــش و افزای
مربوط آزمایش احتماالً در این دار آنزیم تاثیر معنی (جدول3). عدم ــد نش
ــیمیایی ش به نتایج تجزیههاي توجه با ــد. باش تفاله فیبر ــاختار س نوع و به
حدود ٪60 خوراك حاوي این ،(25) دیگر مطالعات فرنگی در گوجه ــه تفال
و سلولز ما بقی و بیش از 40٪ آن لیگنین است ــد که میباش فیبر نامحلول
فیبر اجزاء بین پیوند هاي اي تغذیه لحاظ از طرفی از میباشد، ــلولز همیس
نا تقریباً و ــاوت متف در خوراكهاي مختلف، مغذي ــواد م ــایر و س نامحلول
استفاده آنزیم حاضر مطالعه در ــد که می رس به نظر میباشد(4). ــناخته ش
قابلیت د ار افزایش معنی که باعث ــت اس نبوده حدي در آن سطح و ــد ه ش
ــلولی س دیواره فیبر نامحلول و مغذي مواد باندهاي بین هیدرولیز و ــم هض

بشود. تفاله در
پروتئین، راندمان ــبت نس ویژه پروتئین، ــبت نس مقادیر بودن باال دلیل
ــده ش مورد تفاله عملآوري در جوجه ها وزن ــش افزای و ــوراك خ راندمان
فیبر هضم قابلیت ــش افزای به مربوط عملآوريها، ــایر س به ــبت نس قلیا با
در و مغذي مواد سایر ــلولی و س دیواره بین فیبر پیوندهاي شد ن ــت سس و
این اثر پرنده در براي پروتئین جمله از مغذي مواد افزایش دسترسی نهایت
مواد قلیایی افزودن خوراکی مواد بعضی مورد در ــد. می باش آوري عمل نوع
دیواره ساکارید هاي پلی و لیگنین بین استري پیوندهاي که ــود میش باعث
استفاده قابلیت بهبود موجب و شده هید رولیز سلولز) همی و (سلولز سلولی
تاثیر عدم علیرغم فرنگی گوجه تفاله در گردد(6). حیوان براي مغذي ــواد م
بین ــاي قلیا، پیونده با آوري ــل عم که ــد می رس نظر به ــم، آنزی ــیدار معن

آنزیم هاي دسترسی ــبب افزایش س و هیدرولیز را مغذي مواد ــایر س فیبر و
افزایش موجب امر در نتیجه این است. شده به مواد مغذي پرنده آندوژنوسی
در مواد مغذي هضم بر متعاقباً کاهش اثرات منفی فیبر و تفاله هضم قابلیت
سال 1992 در همکاران Squires و گزارش با این یافته است. روده گرد یده
عمل تفاله از ــتفاده اس که کردند ــاهده مش محققین ــت. این داش همخوانی
موجب واسید) آب (گرما، عملآوريها ــایر به س ــبت قلیا نس ــده با ش آوري
با آوري عمل که کرد ند ــنهاد پیش و ــتی شده جوجههاي گوش وزن افزایش
تفاله شده از جوجههاي تغذیه وزن روي اثر افزایشی یک ــت اس ممکن قلیا

.(23) باشد د اشته فرنگی گوجه
در  جوجهها عملکرد و پروتئین ــی کیف صفات مقادیر بودن ــن تر پایی
باقیماندن از ناشی احتماال اوره با شده آوري عمل تفاله جیره حاوي مورد
این از ــده تغذیه ش جوجههاي جیره بوده که این در ــایند اوره ناخوش بوي
بود ند. خوراك مصرف تیمارها داراي کمترین میزان سایر به ــبت نس تیمار
(نظیر اوره) طعم ــد ب مواد که دادند ــان نش نیز همکاران و Kare ــه چنانچ
خوراك طبیعی ــرف مص موجب کاهش و نامطلوب بوده ــد ه پرن ــه تغذی در

.(17) میشوند
مختلف تیمارهاي تحت تاثیر معنی داري سرم بطور تام پروتئین میزان
مورد در ــام ت پروتئین مقدار ــترین بیش .(4 (جد ول (p<0/05 ) ــرار گرفت ق
بین د ر ــون گردید. خ تام پروتئین در افزایش باعث که بوده ــویا س ــه کنجال
معنی تغییر ــرم س تام پروتئین میزان فرنگی گوجه حاوي تفاله ــاي جیره ه
تام پروتئین در افزایش احتمالی دلیل ــد میرس نظر به نداد. ــان را نش داري
سویا کنجاله کیفیت پروتئین بودن سویا بخاطر باال کنجاله حاوي جیره در
پرنده باشد. براي آن دسترسی قابلیت افزایش و فرنگی گوجه به تفاله نسبت
داشت. همخوانی پروتئین ــنجش کیفیت س بیولوژیکی آزمایش نتایج با این
و ویژه پروتئین ــبت نس مقدار ــترین نیز بیش بیولوژیکی آزمایش چنانچه در

(تیمارها ها (جیره
پروتئین1 راندمان نسبت

(گرم/گرم)
پروتئین2 ویژه نسبت

(گرم/گرم)
خوراك3 راندمان

(گرم/گرم)
4 وزن افزایش

(گرم)

اوره با شد ه آوري عمل 45 /1 تفاله c3/407 d0/087 d11/5 d

قلیا با شد ه آوري عمل 2/987تفاله a4/383 b0/178 b29/15 b

با آنزیم شده آوري 2/226تفاله عمل b3/804 cd0/133 c21/25 c

آوري نشده 2/385تفاله عمل b3 /854 c0/143 c24/5 c

سویا 3/05کنجاله a4/904 a0/202 a35/25 a

SEM0/170/140/01.1/55

فرنگی گوجه تفاله پروتئین کیفیت روي بر خالص نیمه هاي جیره اثرات جدول3-

.(p<0 /05  ) می باشد دار معنی بیانگر اختالف ستون هر در متفاوت حروف a-d

(گرم).  مصرفی پروتئین بر تقسیم وزن (گرم) افزایش است با برابر پروتئین راندمان نسبت :1 
مصرفی (گرم). پروتئین بر (گرم) تقسیم ازت فاقد گروه وزن اتالف و (گرم) آزمایشی افزایش وزن گروه تفاوت بین با است ویژه پروتئین برابر نسبت :2

(گرم). مصرفی خوراك بر تقسیم (گرم) وزن یا افزایش غذایی ضریب تبدیل عکس با است برابر مصرفی خوراك راند مان :3
باشد. (7روز) می آزمایش دوره کل به مربوط افزایش وزن :4
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(تیمارها ها تام(جیره پروتئین
لیتر) میلی 100 در (گرم

گلوکز
دسی لیتر ) در (میلی گرم

گلیسرید تري
میلی لیتر) 100 در (میلی گرم

اوره با شد ه آوري عمل b2/01a145/7ab105/11 تفاله

قلیا با شد ه آوري عمل b2/08a144a121/82تفاله

با آنزیم شده آوري b2/09a141/1a114/1تفاله عمل

آوري نشده b2/06 a146/4a118/05تفاله عمل

سویا a2/3a148/8ab101/1کنجاله

SEM0/06  7/568/55

تا امر این که بود. سویا کنجاله حاوي جیره براي خوراك راند مان همچنین
تفاله به نسبت ــویا س کنجاله پروتئین کیفیت برتري میتواند دلیل حد ودي

باشد. فرنگی گوجه
اسیدهاي از و ــده ش ــنتز در کبد س ــما پالس پروتئینهاي اصوال اغلب
میگیرند. منشا بافتها ــم کاتابولیس از حاصل آمینه ــیدهاي اس یا غذا آمینه
به و کمک ــد ي کلوئی ــمزي اس ــار در فش ــن پروتئینها نقش ای لحاظ ــه ب
مجدد ــن تامی محدود، د امنه د ر ــون خ pH حفظ و خون ــم حج ــداري نگه
ــرم س تام پروتئین کلی میزان به طور ــت (5). ضروري اس پروتئینها ــن ای
نرمال آن حد از کمتر لیتر) ( 2/1 گرم در 100میلی تیمارها همه ــون در خ
گرچه ــد(5). میباش لیتر) 100میلی در گرم ــر(4 ن ــتی گوش در جوجههاي
پروتئین سطح حفظ جهت پروتئین ــتاز ــم هاي هوموس مکانیس حدودي تا
پائین دالیل از بخشی میرسد نظر ولی به ــند، باش ــرم میتوانند موثر تام س
6) پروتئین از میزان احتماالً ناشی آزمایش این در ــرم س تام پروتئین بودن
مرسوم پروتئین سطح نسبت به (9)(AOAC)نیمه خالص جیرههاي درصد)
مواد تعادل عدم همچنین (9) و (NRC) گوشتی جوجههاي ــتارتر اس جیره
کاهش پروتئین تام ــب در نهایت موج جیرهها بوده که نوع این د ر ــذي مغ

است. گردیده سرم
د ار معنی تفاوت خون گلوکز لحاظ میزان از تفاله آوري عمل انواع بین
انرژي مشابه ــطوح از س ــی ناش میتواند حد ودي تا امر این .(4 نبود (جدول
باشد. مختلف تیمارهاي در گرم) کیلو در کالري کیلو 3300-3400) جیره
هموستازي گلوکز طیور مکانیسمهاي د ر است که شده داده همچنین نشان
تحت سختی به مشابه خون در سنین لذا سطح گلوکز و بوده حیاتی بسیار
پرندگان در خون ــرم س مقدار گلوکز معموالً می گیرد(22). جیره قرار تاثیر
و بوده لیتر ــی دس هر گرم در میلی 100 کمتر از جنینی زندگی ــل اوای در
ــم در متابولیس گیر د ر افزایش در آنزیمهاي علت به ــم تخ از خروج ــد از بع
به سرم میزان گلوکز ــفریالز و فس ــفاتاز فس 6 گلوکز از جمله کربوهیدراتها
طی سپس و مییابد افزایش ــی لیتر د س در هر گرم میلی حد ود 150-160
یعنی بالغ پرنده در آن ــدار مق یافته و به تد ریج افزایش بعد به ــه هفت 6-4
گلوکز پائین سطح ــد (5). میرس لیتر ــی دس هر در گرم میلی 190 -220
جداسازي د ر تاخیر از ــی ناش احتماالً آزمایش جیرههاي این همه در ــرم س

باشد. بود ه سرم
آزمایشی معنی جیرههاي در خون سرم ــرید گلیس در تري تغییر میزان
ــیرهاي جذب مس از خون لیپیدهاي اصوال .(4 (  p<0/05) (جدول نبود د ار
این ــد. غلظت میگیرن ــا منش ــه چربیهاي الش از انتقال ــنتز و س رودهاي،
غذا گیري بعد از ــدازه ان زمان جمله از مختلف عوامل تاثیر ــت لیپیدها تح
بودن یکسان به توجه ــد (5). با میباش تغذیه و ــن س جنس، گونه، خورد ن،
پرنده، ــابه مش ــن س و جنس گونه، خوردن، غذا بعد از ــان اندازه گیري زم
خون ــرم س ــرید گلیس تري نهایت در و لییپد بر موثر اصلی احتماالً متغیر
مشابه لحاظ میرسد به نظر ــد. به باش غذایی میتواند جیره آزمایش این در

است. معنیدار نبوده سرم گلیسرید تري به پاسخ انرژي جیرهها بودن
کیفیت ــنجش س حاصل از دادههاي از آمده ــت بدس به نتایج توجه با
چنین طور کلی ــه ب آزمایش این جوجه هاي ــون ــرم خ س آنالیز و پروتئین
از کنجاله فرنگی کمتر گوجه پروتئین تفاله کیفیت ــود که میش ــتنباط اس
کیفیت و ارزش غذایی افزایش موجب قلیا با آوري عمل ــد، و میباش ــویا س
با تفاله کیفیت بهبود با که ــود. به طوري فرنگی می ش گوجه تفاله پروتئین
ارزان قیمت را ــی فرع فراورد ه حدودي این تا ــوان می ت قلیایی آوري ــل عم

جیره طیور نمود. پروتئینی منابع جایگزین بخشی از
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