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دهیچک

  

  5( روش فاکتوریل  تصادفی به زمایشی در قالب طرح کامالً    آ ، خون  پودر  با به منظور تعیین بهترین سطح جایگزینی پودر ماهی       

اجـرا  )  درصد 60  و 50 ،40 ،30 ،صفر ( جایگزینی  پنج سطح  و) و تالش  یاسوج،  هاي صنعتی مشهد  کشتارگاه (خون  پودر  سه منبع   با )3

تیمار که هر تیمـار چهـار تکـرار     15به صورت تصادفی به  صورت مخلوط از هر دو جنس       ه  گوشتی ب  روزه قطعه جوجه یک   600. شد

سینه، ران و چربی   وزن، ضریب تبدیل غذا، درصدافزایش، خوراكمصرف   برداري اثر معنینوع پودر خون .داشت اختصاص داده شد  

 کهطوريهب ).P> 05/0( دار بود  معنی  وزن و ضریب تبدیل غذا     افزایش،  بر خوراك مصرفی   سطح جایگزینی    اثر. نداشتمحوطه شکمی   

کمتـرین مـصرف   ). P> 05/0 ( داشـت دار اختالف معنیسطوح درصد جایگزینی بود که با سایر     30 مربوط به    خوراكبیشترین مصرف   

 30 وزن مربوط به افزایشبیشترین ). P> 05/0 ( داشتدار که با سایر تیمارها اختالف معنی     بود  درصد جایگزینی  50  مربوط به  خوراك

 و سـطح     خـون  اثر نوع پودر  ). P> 05/0 ( داشت داردرصد جایگزینی با سایر تیمارها اختالف معنی       40جز  ه  درصد جایگزینی بود که ب    

 پودر ماهی با پودر      پروتئین  درصد 50 جایگزینی   .دار نبود بر درصد سینه، ران و چربی محوطه شکمی معنی        آنها  جایگزینی و اثر متقابل     

  توسـط پـودر خـون مـشهد در جیـره          د جایگزینی پـروتئین پـودر مـاهی          درص 50لذا  . شد  باعث بهبود ضریب تبدیل غذا     مشهد خون

  .شودگوشتی توصیه میهاي جوجه

  

  افزایش وزن، پودر خون، پودر ماهی، جوجه گوشتی، ضریب تبدیل غذا :کلمات کلیدي
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  مقدمه                                 

 هزینه باالي ،یکی از مشکالت صنعت مرغداري در ایران    

  تولیــد هــر کیلــوگرم وزن زنــده بــه دلیــل وابــستگی شــدید

 منـابع پروتئینـی ارزان   کمبـود هاي تولیـد بـه واردات و       نهاده

  پودر خون.باشدقیمت داخلی براي استفاده در جیره طیور می

تواند در جیره طیـور    می واست    ارزان قیمت  خوراکی داز موا 

 ،کار رود، ولـی در مـورد اسـتفاده از آن در تغذیـه طیـور               ه  ب

 پـودر .نگرفتـه اسـت  صـورت   اي در ایران گستردهتحقیقات

گونـه مـواد بـه آن        که هـیچ   استاي  خون خشک شده  خون،  

لـوگرم خـون تـازه یـک     ی کپنج هر   زا ).3( افزوده نشده باشد  

ـ    12 تـا    10 پودر خون با رطوبت      کیلوگرم   دسـت  ه درصـد ب

خون از نظر پـروتئین غنـی و سرشـار از لیـزین       پودر. آیدمی

تواند به عنوان یـک منبـع ارزان قیمـت لیـزین در              می واست  

همچنـین  . )22 و 20، 19، 18 ،11 ،10 ،6( استفاده شودجیره 

هـاي   کمبـود لیـزین سـایر مکمـل         جبران از آن براي  توان  می

ــود  پروتئی ــتفاده نم ــی اس ــه   . ن ــید آمین ــا اس ــین تنه ایزولوس

خوراکی و  عدم خوش  ).15( باشدکننده پودر خون می   محدود

عدم تعـادل اسـیدهاي آمینـه در پـودر خـون مـصرف آن را                

باعـث کـاهش ارزش بیولـوژیکی و کـاهش         و   نموده محدود

کـه لیـزین    از آنجـایی   .)26 و 25( شـود  مـی   آن قابلیت هضم 

  هـاي گوشـتی   کننـده جیـره جوجـه     دوددومین اسـیدآمینه مح   

 ، پودر خون منبع غنی لیـزین اسـت   دیگر،باشد و از طرف   می

ـ   کـار رود،  ه چنانچه پودر خون به همراه سایر منابع پروتئین ب

عالوه بر تأمین ایزولوسین، متیونین و لیزین جیره نیـز بهبـود            

ترکیب پودر خون بـا یـک منبـع           لذا ).17و   16 ،13(یابد  می

توانـد روش مناسـبی بـراي بهبـود         با کیفیت باال می   پروتئینی  

بیشترین افزایش وزن و کمتـرین ضـریب         .کیفیت جیره باشد  

 درصـد پـودر خـون در جیـره      سـه ازبـا اسـتفاده    تبدیل غذا 

طبـق دیگـر     ).15 ( شـده اسـت    هاي گوشتی گـزارش   جوجه

ـ    شش  ش از   مصرف پودر خون بی    گزارشات، ه درصد جیـره ب

 آمینـه   هاي عـدم تعـادل اسـید      خـوراکی و  دلیل کاهش خوش  

در . )9( گـردد هاي گوشـتی مـی   باعث کاهش عملکرد جوجه   

 پـودر   درصـد  چهـار  استفاده از جیره حاوي      ،آزمایش دیگري 

داري میـانگین مـصرف غـذا را کـاهش و           خون به طور معنی   

 و  5/2  ،5/3سـطوح   . )21(ضریب تبدیل غذا را افزایش داد       

، آغازین مراحل  هايهدر جیر  درصد پودر خون به ترتیب       5/1

-رشد و پایانی باعث بهبود ضریب تبدیل غذا و کاهش معنی          

 هزینه غذاي مـصرفی بـه ازاي هـر کیلـوگرم          ) P> 05/0(دار  

  .)4( شودهاي گوشتی می وزن در جوجهافزایش

 مقایسه سه نوع پودر خون تولیدي    این آزمایش به منظور   

 پودر ماهی    تعیین بهترین سطح جایگزینی پروتئین     ودر ایران   

هـاي تولیـدي   بـر شـاخص  و اثرات آن با پروتئین پودر خون    

  .شد هاي گوشتی اجراجوجه

  

  مواد و روشها

روزه گوشـتی    قطعه جوجه یـک    600 از   ،در این آزمایش  

 به صورت مخلوط از هر دو جـنس اسـتفاده           308 سأر نژاد

ی احـسان  این آزمـایش در واحـد پـرورش مـرغ گوشـت          . شد

  سـال  یزی در پـا   )تهـران  -بجنورد  جاده  ج  کیلومتر پن (بجنورد  

 ،در شـروع آزمـایش    .  روز اجـرا گردیـد     42 به مـدت     1386

 صورت کـامالً   و به    اي تقسیم  قطعه 10هاي  ها به گروه  جوجه

آب و غـذا بـه      . توزیع شـدند  تصادفی در واحدهاي آزمایش     

ها قرار گرفت و از یـک برنامـه   صورت آزاد در اختیار جوجه 

 15آزمایش شـامل  . ایی استفاده گردید   ساعت روشن  24نوري  

 . تکرار اختـصاص یافـت     چهارآنها   و به هر یک از    بود  تیمار  

پروتئین تأمین شده توسـط پـودر         بخشی از     ،در این آزمایش  

هـاي  ماهی با پروتئین  پـودر خـون تهیـه شـده از کـشتارگاه              

میزان پـودر   . صنعتی دام مشهد، یاسوج و تالش جایگزین شد       

 رشـد و پایـانی بـه ترتیـب          هاي آغازین، ورهدماهی در جیره    

میزان دوره   در هر    .در نظر گرفته شد    درصد   سه و   پنج،  هفت

مین شده توسط پودر ماهی، با پروتئین پودر خـون          أپروتئین ت 

. شــد درصــد جــایگزین 60 و 50، 40، 30، صــفردر ســطح 

پودر ماهی شامل پروتئین خام،  خون و ی پودریترکیب شیمیا

تعیـین   AOACستر و ماده خشک بـه روش        چربی خام، خاک  

پودر خون و پودر مـاهی   انرژي قابل سوخت و ساز  .)5( شد

  :)20(  شد محاسبه زیرهايرابطه با استفاده از

   پودر ماهی      )1

MEn = 35.87 × DM – 34.08 × Ash + 42.09 × EE          

  پودر خون) 2

                     MEn = 31.88 × CP + 60.32 × EE       
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  هاي گوشتیجوجه در جیره  پودر خون انواعن پودر ماهی باتئی پروینیزیگن سطح جاین بهترییتع: زادهنبی

 Ash ،چربی خامEE، پروتئین خام CP، هارابطهاین در 

 انرژي قابل سوخت و ساز MEn و ماده خشک DMخاکستر، 

   .     باشدتصحیح شده بر اساس ازت می

ها به جز در مورد پودر مـاهی و پـودر           براي تنظیم جیره  

 خون که ترکیب شیمیایی آنها در آزمایشگاه تعیین شـد بـراي          

   NRC (1994) مواد اولیه از جداول تجزیه مـواد غـذایی         سایر

در هنگام محاسبه میزان پودر خـون مـورد         . )20( شدستفاده  ا

ردن کدلیل گرد ه نیاز جهت جایگزینی با پروتئین پودر ماهی ب

ـ             مینی أعدد دوم اعشار در برخی تیمارهـا مجمـوع پـروتئین ت

ط پودر مینی توسأتوسط پودر ماهی و پودر خون از پروتئین ت 

هاي آزمایـشی بـا اسـتفاده از        جیره .شتر است اندکی بی ماهی،  

طـوري تنظـیم شـدند کـه         )UFFDA (نویـسی افزار جیره نرم

ها از نظر ها، در هر مرحله جیرهضمن تأمین احتیاجات جوجه

  .)1( سطوح انرژي و پروتئین یکسان باشند

  

  

  در ماهی و پودر خون پوترکیبات شیمیایی و انرژي قابل سوخت و ساز - 1جدول 

  مواد خوراکی

  انرژي قابل سوخت و ساز

  )کیلوکالري در کیلوگرم(

             ماده خشک

(%)  

پروتئین خام  

%)(  

 چربی خام

(%)  

              خاکستر 

(%)  

                                                پودر ماهی

صنعتی دام  مشهدپودر خون کشتارگاه 

  پودر خون کشتارگاه صنعتی دام یاسوج

  پودر خون کشتارگاه صنعتی دام  تالش

  2616  

    1917  

  2453  

    2079  

8/92

3/70

2/88

1/74  

9/68

0/59

0/76

8/61  

0/6

6/0

5/0

8/1  

5/13

4/8

6/10

8/4  

  

  

 وزن و   افزایش،  خوراك مصرف   میزان،  در این آزمایش  

، درصـد   زنـده  و وزن    دورهایـان هـر     ضریب تبدیل غذا در پ    

سینه، درصد ران و درصد چربـی محوطـه شـکمی در پایـان              

وریل با دو    تصادفی به روش فاکت    دوره به صورت طرح کامالً    

 جایگزینی مورد ارزیـابی قـرار       عامل نوع پودر خون و سطح     

چربـی   درصدجهت تعیین درصد سینه، درصد ران و         .گرفت

 42ط به هر تیمار در پایـان        محوطه شکمی از هر تکرار مربو     

  نزدیـک بـه میـانگین       وزن باروزگی یک مرغ و یک خروس       

 مـذکور هـاي   قـسمت  شـده و      کـشتار  و پس از تـوزین،    جدا  

بـراي   . درصد آنها نسبت به وزن زنـده محاسـبه شـد           ،توزین

 اسـتفاده شـد و   MSTATCافـزار آمـاري   ها از نـرم  آنالیز داده 

 05/0 اي دانکن در سطح   آزمون چنددامنه به کمک   ها  میانگین

   .شدندمقایسه 

  

  

  نتایج و بحث

اطالعات مربوط به ترکیبات شیمیایی انواع پودر خـون         

 )1( در جـدول     ،و پودر ماهی مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق          

صد پروتئین در هر سـه نـوع پـودر          در. نشان داده شده است   

  خـون مــورد آزمــایش، از میــزان پــروتئین گــزارش شــده در 

(1994) NRC     توانـد بـه دلیـل    کمتر است که این اختالف می

). 20(هاي مورد استفاده باشـد      وجود ناخالصی در پودر خون    

میزان انرژي قابل سـوخت و سـاز پـودر          در دیگر تحقیقات،    

 کیلوکالري در کیلوگرم گزارش شده 3221 تا 2898خون بین 

که انرژي قابل سوخت و ساز هر سـه نـوع           صورتی است، در 

د آزمایش به دلیل کمتر بودن درصد پروتئین و پودر خون مور

ترکیـب  ). 13(یا چربی خام آنها از میزان مذکور کمتر اسـت           

  .آمده است) 4(و )3(، )2 (هايهاي آزمایش در جدولجیره
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  ) روزگی1-14 (آغازینهاي آزمایش در دوره  ترکیب جیره- 2جدول 

  
  

  

  

  درصد جایگزینی پودر خون تالش   درصد جایگزینی پودر خون یاسوج              درصد جایگزینی پودر خون مشهد               

  (%)مواد خوراکی 

0  30  40  50  60  0  30  40  50  60  0  30  40  50  60  

  24/64  25/64  48/64  54/64  02/65  13/65  11/65  01/65  07/65  02/65  87/63  02/64  27/64  39/64  02/65  ذرت  

  01/25  08/25  81/24  94/24  69/24  99/24  94/24  85/24  84/24  69/24  16/25  12/25  89/24  97/24  69/24  کنجاله سویا

  80/2  50/3  32/4  90/4  00/7  80/2  50/3  32/4  91/4  00/7  80/2  50/3  30/4  90/4  00/7    پودر ماهی

  68/4  90/3  12/3  34/2  -  80/3  17/3  54/2  91/1  -  90/4  08/4  27/3  46/2      -      پودر خون

  18/0  17/0  15/0  14/0  11/0  19/0  18/0  16/0  15/0  11/0  18/0  17/0  15/0  14/0  11/0    متیونیندي ال 

  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  کلسیم فسفاتدي

  19/1  20/1  22/1  24/1  28/1  19/1  20/1  22/1  23/1  28/1  19/1  21/1  22/1  24/1  28/1     صدف

  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0     نمک یددار

عدنیممواد و مخلوط ویتامین
*

   50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  

                                ترکیبات محاسبه شده

 ي قابل سوخت و سازانرژ

(kcal/kg)                                              

2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900  

  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  84/20  (%) پروتئین خام

  24/1  24/1  24/1  24/1  23/1  22/1  22/1  22/1  23/1  23/1  25/1  24/1  24/1  24/1  23/1   (%)آرژنین

  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  72/0  (%) ایزولوسین

  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  (%)سیستین + متیونین 

  06/1  05/1  04/1  03/1  00/1  03/1  03/1  02/1  02/1  00/1  06/1  05/1  05/1  03/1  00/1  (%)لیزین 

  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  (%)کلسیم 

  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  (%) دسترسقابل فسفر

* 
, B12 , B9 , B6 المللی واحد بین35 و 1800، 11000 به ترتیب E , D3 , Aهاي ویتامین: مقدار ویتامین و مواد معدنی در هر کیلوگرم مکمل B5,  B3 , B2 , B1 , K3   5و بیوتین به ترتیـب، 

، 016/0، 02/0، 025/0، 161/0  گرم و مقدار منگنز، روي، آهن، مس، ید، کبالت و سلنیوم به ترتیـب 1/1و کولین کلرایدکو رمگ میلی5 و 6/1 ،26/1 ،53/1 ،4/30 ،24/12 ،5/7 ،53/1

        گرم02/0 و 0047/0
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  هاي گوشتیجوجه در جیره  پودر خون انواعن پودر ماهی باتئیرو پینیزیگن سطح جاین بهترییتع: زادهنبی

  ) روزگی15-28(هاي آزمایش در دوره رشد  ترکیب جیره- 3جدول 

  

  

  درصد جایگزینی پودر خون تالش  درصد جایگزینی پودر خون یاسوج                 هددرصد جایگزینی پودر خون مش           

   (%)مواد خوراکی 

0  30  40  50  60  0  30  40  50  60  0  30  40  50  60  

  60/65  42/65  24/65  06/65  89/64  24/65  12/65  01/65  89/64  89/64  68/65  64/65  02/66  58/65  89/64  ذرت  

  53/15  46/15  53/15  25/15  30/15  14/15  13/15  08/15  05/15  30/15  47/15  58/15  59/15  62/15  30/15    کنجاله سویا

  00/2  49/2  00/3  50/3  00/5  00/2  49/2  00/3  50/3  00/5  00/2  49/2  00/3  50/3  00/5  پودر ماهی  

  35/3  79/2  23/2  68/1  -  72/2  27/2  81/1  36/1  -  50/3  92/2  34/2  75/1  -  پودر خون  

  35/10  74/10  15/11  54/11  00/12  72/11  87/11  06/12  23/12  00/12  19/10  28/10  99/9  56/10  00/12  گندم  

  15/0  15/0  14/0  13/0  11/0  16/0  15/0  14/0  13/0  11/0  15/0  14/0  14/0  13/0  11/0  تیونین  دي ال م

  15/1  10/1  05/1  01/1  87/0  15/1  11/1  06/1  01/1  87/0  15/1  10/1  06/1  01/1  87/0  کلسیم فسفاتدي

  17/1  16/1  14/1  13/1  13/1  17/1  16/1  14/1  13/1  13/1  16/1  15/1  16/1  15/1  13/1       صدف

  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0    نمک یددار

  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0   *مخلوط ویتامین و مواد معدنی

                                ترکیبات محاسبه شده

 انرژي قابل سوخت و ساز

(kcal/kg)                                              

2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  2950  

  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  56/18  (%)پروتئین خام 

  22/1  22/1  22/1  122/1  21/1  20/1  20/1  20/1  21/1  21/1  23/1  22/1  22/1  22/1  21/1  (%)آرژنین 

  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  75/0  (%) سیستین+ متیونین 

  06/1  04/1  03/1  02/1  98/0  01/1  01/1  00/1  00/1  98/0  07/1  06/1  06/1  03/1  98/0   (%)لیزین 

  68/0  68/0  68/0  69/0  70/0  68/0  69/0  69/0  70/0  68/0  68/0  68/0  69/0  69/0  70/0  (%)ایزولوسین 

  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  (%)دسترس قابل فسفر

  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  (%)کلسیم 

   *
 -

  
 ،5و بیوتین به ترتیب B12 , B9 , B6 ,B5, B3  B2 , B1 , K3 واحد بین المللی35 و 1800، 11000 به ترتیب E , D3 , Aهاي مقدار ویتامین و مواد معدنی در هر کیلوگرم مکمل ویتامین

، 016/0، 02/0، 025/0، 161/0 و مقدار منگنز، روي، آهن، مس، ید، کبالت و سلنیوم به ترتیب گرم 1/1  کولین کلراید وگرم میلی5 و 6/1 ،26/1 ،53/1 ،4/30 ،24/12 ،5/7 ،53/1

                                                                                                 گرم02/0 و 0047/0
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1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  ) روزگی29-42 (هاي آزمایش در دوره پایانیترکیب جیره - 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نی پودر خون مشهددرصد جایگزی

  

اسوجدرصد جایگزینی پودر خون ی

  

نی پودر خون تالشدرصد جایگزی

  (%)مواد خوراکی   

0  30  40  50  60  0  30  40  50  60  0  30  40  50  60  

  60/69  49/69  38/69  27/69  97/68  35/69  30/69  47/69  16/69  97/68  75/69  58/69  48/69  35/69  97/68  ذرت 

  38/16  35/16  29/16  24/16  02/16  17/16  17/16  17/16  09/16  02/16  47/16  50/16  34/16  28/16  02/16    اکنجاله سوی

  21/1  49/1  80/1  10/2  00/3  21/1  49/1  80/1  10/2  00/3  21/1  49/1  80/1  10/2  00/3   پودر ماهی

  01/2  67/1  34/1  00/1  -  63/1  36/1  09/1  82/0  -  10/2  75/1  41/1  05/1  -   پودر خون

  50/7  73/7  97/7  21/8  89/8  32/8  41/8  24/8  64/8  89/8  17/7  41/7  75/7  04/8  89/8      گندم

  13/0  13/0  12/0  12/0  11/0  14/0  13/0  13/0  12/0  11/0  13/0  13/0  12/0  12/0  11/0     نمتیونیدي ال 

  -  -  -  -  03/0  -  -  -  01/0  03/0  -  -  -  -  03/0  دلیزین هیدروکلرایال 

  25/1  25/1  22/1  19/1  13/1  28/1  25/1  22/1  19/1  13/1  28/1  25/1  22/1  19/1  13/1  م فسفاتدي کلسی

  19/1  19/1  18/1  17/1  15/1  20/1  19/1  18/1  17/1  15/1  19/1  19/1  18/1  18/1  15/1   صدف

  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  20/0  ددارنمک ی

  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0  50/0   *عدنی ممواد  ونتامیمخلوط وی

  ترکیبات محاسبه شده

قابل سوخت و ساز انرژي 

(kcal/kg)                                             

3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  

  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  42/17  (%) ن خامپروتئی

  16/1  16/1  16/1  15/1  15/1  15/1  15/1  15/1  15/1  15/1  16/1  16/1  16/1  16/1  15/1  (%) نآرژنی

  69/0  69/0  69/0  69/0  70/0  69/0  69/0  69/0  69/0  70/0  69/0  69/0  69/0  69/0  70/0  (%) نایزولوسی

  70/0  70/0  70/0  70/0  71/0  70/0  70/0  70/0  70/0  71/0  70/0  70/0  70/0  70/0  71/0  (%)ن تیسیس +ن متیونی

  94/0  93/0  93/0  92/0  90/0  91/0  91/0  91/0  90/0  90/0  95/0  94/0  93/0  92/0  90/0  (%)ن لیزی

  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  (%) م کلسی

  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  43/0  (%) دسترسقابل فسفر

* 
و  B12 , B9 , B6 ,B5,  B3 , B2 , B1 , K3 واحد بین المللی 35 و 1800، 11000 به ترتیب E , D3 , Aهاي ویتامین: مقدار ویتامین و مواد معدنی در هر کیلوگرم مکمل -

و مقدار منگنز، روي، آهن، مس، ید، کبالت و سلنیوم به   گرم1/1 و کولین کلرایدگرم  میلی5 و 6/1 ،26/1 ،53/1 ،4/30 ،24/12 ،5/7 ،53/1 ،5بیوتین به ترتیب 

   گرم02/0 و 0047/0، 016/0، 02/0، 025/0، 161/0ترتیب
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  هاي گوشتیجوجه در جیره  پودر خون انواعن پودر ماهی باتئیرو پینیزیگن سطح جاین بهترییتع: زادهنبی

، پایانی ) روزگی15-28(، رشد ) روزگی1-14(در دوره آغازین هاي گوشتی بر عملکرد جوجهنوع پودر خون  اثر - 5جدول 

  ) روزگی1-42( دوره پرورش  و کل) روزگی42-29(

  

  اضافه وزن

    )گرم/ جوجه(

  ضریب تبدیل

  )گرم/ گرم(

  ضریب تبدیل 

  )گرم/گرم(
نوع پودر 

  1-14  خون

   )آغازین(

28-15  

  )رشد(

42-29 

  )پایانی(

42-١

  )کل دوره(

١۴-1

  ) آغازین(

28-15

  )رشد (

42-29  

  )پایانی(

42-1  

  )کل دوره (

14-1

  ) آغازین(

28-15

  )رشد(

42-29  

  )پایانی(

42-1         

  )کل دوره(

  5/367  مشهد
a

95/65  2179  3512  
a

5/223  
ab

9/522  
b

1145  1895  
b

644/1  846/1  
ab

903/1  85/1  

  1/376  یاسوج
ab

6/9572196  3530  
b

2/201
b

3/502
a

11901894  
a

869/1906/1  
b

845/186/1  

  9/346  تالش
b

0/9432250  3540  
b

8/204
a

7/543
b

11541896  
ab

694/1734/1  
a

949/187/1  

a-d -05/0(دار است  معنی در هر ستون تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه <P.(SEM  -میانگین خطاي استاندارد   

          

  

، پایانی ) روزگی15-28(، رشد ) روزگی1-14(در دوره آغازین هاي گوشتی  اثر سطح جایگزینی بر عملکرد جوجه- 6جدول 

  ) روزگی1-42( و کل دوره پرورش ) روزگی42-29(

  مصرف غذا     

  )گرم /جوجه(

  اضافه وزن 

  )گرم /جوجه(

  ضریب تبدیل 

  )گرم/گرم(

سطح 

  1-14  جایگزینی

  )آغازین(

28-15  

  )رشد(

42-29

  )پایانی(

  

42-1

کل (

  )دوره

14-1

  )آغازین(

28-15

  )رشد(

42-29  

  )پایانی(

42-1  

کل (

  )دوره

14-1

  )آغازین(

28-15

  )رشد(

42-29

  )پایانی(

42-1

کل (

  )دوره

0  
b

348  
b

940  
c

2110  
cd

3399  
b

174  
ab

538  
ab

1155  
b

1867  
a

02/2  
b

76/1  
c

83/1  
c

82/1  

30      
 ab

354   
b

949  
a

2462  
a

3765  
a

215
  a

560  
ab

1179  
a

1936  
b

67/1  
b

72/1  
a

09/2  
a

94/1  

40
ab

357  
ab

954  
b

2329  
b

3642  
a

219  
c

485  
ab

1208  
ab

1908  
b

68/1  
a

07/2  
b

93/1  
a

91/1  

50  
ab

365  
a

978  
d

1981  
d

3336  
a

224  
bc

508  
a

1225  
b

1892  
b

64/1  
ab

94/1  
d

72/1  
d

76/1  

60  
a

383  
b

954  
c

2159  
c

3495  
a

224  
abc

529  
b

1114  
b

1874  
b

74/1  
ab

82/1  
b

94/1  
b

87/1  

SEM74/10±  70/7±  15/36±    89/34±  20/4±  30/16±  18/32±23/14±70/0±09/0±36/0±013/0±

a-d - 05/0( دار است معنی در هر ستونتفاوت ارقام با حروف غیرمشابه <P(.SEM -طاي استاندارد میانگین خ
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1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  

 سینه، ران و چربی  نسبیمصرف خوراك، افزایش وزن، ضریب تبدیل، وزنسطح جایگزینی و نوع پودر خون بر  اثر متقابل– 7جدول 

  هاي گوشتی جوجهشکمی

  

  سطح          نوع

  ورد خونجایگزینی  پ

  مصرف خوراك

  )گرم/ جوجه(

  اضافه وزن

  )گرم/ جوجه(

  ضریب تبدیل

  )گرم/ گرم(

  درصد سینه

  )نسبت به وزن زنده(

  درصد ران

  )نسبت به وزن زنده(

حوطه مدرصد چربی 

  نسبت به وزن زنده(شکمی 

مشهد           پودر خون % 0
de

3391  
ab

1864  
cd

820/1  05/21  64/22  53/1  

  هد پودر خون مش% 30
a

3782
a

1947
a

942/111/21  40/22  56/1  

   پودر خون مشهد% 40
bcd

3572
ab

1906
abc  875/1           13/21  49/22    55/1  

   پودر خون مشهد% 50
e

3229
ab

1889
d

709/169/20  41/22  54/1  

  پودر خون مشهد%  60
de

3485
ab

1871
bc

862/194/20  39/22  55/1  

  یاسوج پودر خون % 0
de

3388
b

1860
dc

820/192/20  55/22  53/1  

  پودر خون یاسوج%  30
ab

3748
ab

1932
a

942/121/21  54/22  53/1  

   پودر خون یاسوج% 40
abc

3677
ab

1911
ab

925/199/20  40/22  53/1  

   پودر خون یاسوج% 50
e

3353
ab

1898
d

768/105/20  55/22  54/1  

   پودر خون یاسوج% 60
de

3485
ab

1871
bc

862/193/20  86/22  53/1  

   پودر خون تالش% 0
de

3418
ab

1878
cd

820/123/21  59/22  57/1  

   پودر خون تالش% 30
a

3765
ab

1931
a

940/127/21  56/22  53/1  

   پودر خون تالش% 40
abc

3678
ab

1906
ab

930/114/21  71/22  55/1  

   پودر خون تالش% 50
e

3327
ab

1889
d

763/186/20  71/22  54/1  

   پودر خون تالش% 60
cde

3514
ab

1879
abc

870/193/20  64/22  54/1  

SEM                                 44/60 ±64/24 ±022/0 ±195/0 ±  210/0 ±  016/0 ±  

a-d - 05/0( دار استتفاوت ارقام با حروف غیرمشابه، معنی<P.( SEM- میانگین خطاي استاندارد

  

ه متیونین دومین اسـیدآمینه محدودکننـده پـودر         با توجه به اینک   

، درصـد متیـونین    جیـره خون است، با افزایش سطح پودر خون     

 اطالعات مربوط به میـانگین      .)23( جیره نیز افزایش یافته است    

مصرف خوراك، افزایش وزن و ضـریب تبـدیل غـذا و درصـد       

 )7 ( و )6(،  )5(سینه، ران و چربـی محوطـه بطنـی در جـداول             

اثر نوع پودر خون بـر مـصرف خـوراك،          . ده شده است  نشان دا 

افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا و درصـد ران، سـینه و چربـی              

در دوره آغـازین  . دار نبـود معنـی  محوطه شـکمی در کـل دوره      

 کـه بـا سـایر       پودر خون مشهد بیشترین افزایش وزن را داشـت        

در مراحل بعدي   . )P> 05/0( تیمار ها اختالف معنی دار داشت     

ـ   ورش سایر انواع پودر خون    پر دریج رشـد بیـشتري را      تـ ه  هـا ب

علت جبـران رشـد در ایـن تیمارهـا          ه  تواند ب نشان دادند که می   

دار در مـصرف   جایگزینی باعث بروز اختالف معنی    سطح .باشد

کمتـرین   .خوراك، افزایش وزن و ضـریب تبـدیل غـذایی شـد           
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  هاي گوشتیجوجه در جیره  پودر خون انواعن پودر ماهی باتئیرو پینیزیگن سطح جاین بهترییتع: زادهنبی

 درصد جـایگزینی بـود کـه بـا          50مصرف غذا مربوط به سطح      

بیـشترین  ). P> 05/0( دار داشـت  ایر سـطوح اخـتالف معنـی      س

 درصد جـایگزینی بـود کـه بـا          30مصرف غذا مربوط به سطح      

با جـایگزینی   ). P> 05/0(دار داشت   سایر سطوح اختالف معنی   

 درصد پـروتئین پـودر مـاهی توسـط پـروتئین پـودر خـون           30

مـصرف غـذا   .  درصد افزایش یافت   77/11میانگین مصرف غذا    

هـا در   از وزن بدن حیوان است و چون وزن بدن جوجـه          تابعی  

 این گروه بیشتر بود است، لذا مصرف غذاي آنها نیز باالتر بـود            

عدم توازن اسیدهاي آمینه جیره روي مصرف غذا در طیور          ). 8(

اي کـه اسـیدهاي آمینـه آن        بـا مـصرف جیـره     . گـذارد ثیر مـی  أت

 مغـز   هـاي عـصبی در    نامتوازن است، غلظت بعضی از میـانجی      

ـ      کند که احتماالً  تغییر می  گـذارد و  ثیر مـی  أ برروي مرکز اشـتها ت

چنانچه عدم توازن اسیدهاي آمینه     . کندمصرف غذا را کنترل می    

شـود،  جیره شـدید نباشـد موجـب افـزایش مـصرف غـذا مـی              

که پرنده نتواند با افزایش مصرف خوراك احتیاجـات         صورتیدر

 یافتـه و متعاقـب آن       پروتئینی خود را تأمین کند تولیـد کـاهش        

بین میـانگین افـزایش وزن      ). 8(یابد  مصرف خوراك کاهش می   

دار  درصد جایگزینی اختالف معنـی     60 و   50،  40سطوح صفر،   

 درصـد جـایگزینی بیـشترین میـانگین         30سطح  . وجود نداشت 

 درصد جایگزینی بـا     40افزایش وزن را داشت که بجز با سطح         

بـر اسـاس    ). P> 05/0(دار داشـت    سایر سطوح اختالف معنـی    

 درصد پروتئین پودر مـاهی      30 با جایگزینی    ،نتایج این آزمایش  

با پودر خون میزان اضافه وزن در مقایـسه بـا تیمـار کنتـرل در                

هنگام استفاده از پودر خون مشهد، یاسوج و تـالش بـه ترتیـب              

ـ .  درصد افزایش یافـت    8/2 و   9/3،  5/4 کـه بیـشترین    طـوري هب

. پودر خون مشهد مشاهده شـد     استفاده از   هنگام  اضافه وزن در    

درصد افزایش وزن     درصد، 30با افزایش جایگزینی به بیشتر از       

 درصـد   30افزایش میانگین اضافه وزن در سـطح        . کاهش یافت 

اگـر  . دلیـل افـزایش مـصرف غـذا باشـد         ه  تواند ب جایگزینی می 

کند نده با مصرف بیشتر خوراك تالش می کمبود شدید نباشد پر   

هـر قـدر مـصرف غـذاي        ). 8(کند  مین می أات خود را ت   احتیاج

بـا   ).2(شـود    تولید روزانه نیـز بیـشتر مـی        ،روزانه افزایش یابد  

 درصـد، میـانگین اضـافه       60  و 50 افزایش درصد جایگزینی به   

 درصد  30  سطح باها  که این تیمار   صورتی وزن کاهش یافت به   

ــی  ــایگزینی اخــتالف معن ــشان دادج ــدداري را ن  ).P> 05/0( ن

جـز  هقابلیت هضم و دسترسی بیولوژیکی تمام اسیدهاي آمینه ب        

تر است، لـذا  ینیسیستین در پودر خون در مقایسه پودر ماهی پا      

ــره،  ــودر خــون در جی ــا افــزایش ســطح پ قابلیــت دسترســی  ب

هـاي  یابـد بـا توجـه بـه اینکـه جیـره       آنها کاهش می  بیولوژیکی

اسیدهاي ژیکی آزمایش بر اساس قابلیت هضم و دسترسی بیولو      

اند، افزایش سطح پـودر خـون باعـث ایجـاد           آمینه متعادل نشده  

-مشاهده اختالف معنـی    .)20( ها شده است  کمبود در این جیره   

 مربـوط بـه کـاهش        درصد جایگزینی احتمـاالً    60  و 50 دار در 

قابلیت هضم و دسترسی بیولوژیکی اسـیدهاي آمینـه و کمبـود            

ر خـون در جیـره، قابلیـت        با افـزایش سـطح پـود       .باشدآنها می 

یابـد و کمبـود خفیـف       دسترسی بیولـوژیکی آنهـا کـاهش مـی        

هـاي در   پروتئین یا یکی از اسیدهاي آمینه ضـروري در جوجـه          

حال رشد منجر به کاهش رشد کـه متناسـب بـا درجـه کمبـود                

 بیشترین ضـریب تبـدیل غـذا مربـوط بـه           ).24(گردد  است می 

 درصـد   40  سـطح  بـا جـز   ه ب  که  درصد جایگزینی بود   30 سطح

 05/0(  داشـت  يداراخـتالف معنـی   سـطوح   جایگزینی با سایر    

<P(  ها هر واحـد اضـافه وزن را بـا مـصرف غـذاي              ، این تیمار

 50سـطح  بـا افـزایش جـایگزینی بـه        . بیشتري به دست آوردند   

 ضریب تبدیل غذا بهبود یافـت بـه ترتیبـی کـه بهتـرین               ،درصد

د پـروتئین پـودر      درصـ  50ضریب تبدیل غذا هنگام جایگزینی      

، که در مقایـسه بـا تیمـار    دست آمد بهمشهدماهی با پودر خون    

پـودر   . درصد بهبود در ضـریب تبـدیل را نـشان داد           1/6کنترل  

خون از نظر اسید آمینه لیـزین و پـودر مـاهی از نظـر متیـونین،        

دهد مقادیر  مطالعات نشان می  ). 2 (لیزین و تریپتوفان غنی است    

نه ضروري جیره، راندمان اسـتفاده از غـذا را         باالتر اسیدهاي آمی  

تواند این بهبود می  ). 14( بخشدهاي گوشتی بهبود می   در جوجه 

به دلیل تنوع پروتئینی و افزایش ارزش بیولوژیکی آن باشد کـه            

. درنتیجه غذا با راندمان بهتري مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت       

 پودر خـون     درصد جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط      50لذا  

 با توجـه بـه      .دشوهاي گوشتی توصیه می    در جیره جوجه   مشهد

 تنطـیم   ،هنگام استفاده از موادي همچـون پـودر خـون           در اینکه
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، باعـث بهبـود      آمینـه  جیره بر اسـاس قابلیـت هـضم اسـیدهاي         

، شـود در چنـین مـواردي    هاي گوشتی مـی   عملکرد رشد جوجه  
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Abstract  

  

  

This experiment was conducted for determining the best level of substitution of fish meal 

with blood meal in broiler chicks. In a three × five factorial experiment with three sources of 

blood meal (blood meals of Mashhad, Yasoj and Talesh) and five levels of substitution (zero, 

30, 40, 50 and 60 percent). A Total of 600 one-day-old chicks were randomly allocated to 15 

treatments with each treatment having four replicates. The results indicated that there were not 

significant difference between sources of blood meal on the weight gain, feed intake, feed 

conversion rate and percent of breast, thighs and abdominal fat. All the carcass traits were 

expressed as percentages of live weights. Levels of substitution had significant effect (P< 0.05) 

on weight gain, feed intake and feed conversion rate. 30 percent substitution had the most feed 

intake that its difference was significant (P< 0.05) with other treatments. Least feed intake was 

for 50 percent substitution that its difference was significant (P< 0.05) with other treatments. 

Most weight gain was for 30 percent substitution which except with 40 percent substitution

represented a significant difference (P< 0.05) with other treatments. Type of blood meal and 

level of substitution and interaction between them had not any significant effect on percent of 

breast, two thighs and abdominal fat. These results demonstrated that 50 percent substitution of 

fish meal protein with blood meal of Mashhad improved feed conversion ratio in broiler chicks.

Therefore, 50 percent substitution of Mashhad blood meal is recommended.

Keywords: Blood meal, Broilers, Feed conversion ratio, Fish meal, Weight gain
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