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 دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، ، دانشيار و دانشجوي دكتريآموخته كارشناسي ارشد دانش، 4، 2، 1
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  چكيده
كنندگان،   نشخواريه در تغذياستفاده از بستر جوجه گوشتسازي  سازي و بهينه سالمبه منظور 

هاي  يي، بخشتركيب شيميابر فراوري سبزوار و سمنان   در دو كارگاهي حرارتياثر فراور
 ميانگين مقادير . قرار گرفتي مورد بررسپذيري با روش تلي و تري  و گوارشCNCPSپروتئيني 

 يم، خاكستر، كلسسلولز، ي همي منهاياره سلوليو دي، سلوليواره خام، دين پروتئماده خشك،
ترتيب   بهي خام كارگاه سبزوارها  در نمونه، منيزيم، پتاسيم، سديم، آهن، منگنز، مس و رويفسفر
 درصد 065/0، 0/1، 8/0، 97/0، 85/1، 6/18، 2/14، 3/41، 4/26 درصد از وزن تازه، 5/83برابر 

مقادير . گرم در كيلوگرم ماده خشك بود  ميلي4/384 و 14/58، 73/332، 75/910ماده خشك، 
، 4/14 ،2/46، 5/25 درصد از وزن تازه، 9/92يب برابر ترت شده به يفراورهاي  مذكور در نمونه

 و 74/54، 25/304، 3/1029 درصد وزن خشك، 062/0، 94/0، 72/0، 95/0، 74/1، 6/18
يانگين ارقام مذكور در در كارگاه سمنان، م. گرم در كيلوگرم ماده خشك گرديد  ميلي75/379

، 61/0، 13/1، 92/1، 2/17، 0/16، 2/42، 8/28 درصد از وزن تازه، 2/73هاي خام برابر  نمونه
گرم در كيلوگرم ماده   ميلي0/345 و 69/52، 0/374، 6/1328 درصد وزن خشك، 036/0، 1/1

، 8/17، 5/18، 1/49، 3/28 درصد از وزن تازه، 3/82ترتيب برابر  خشك، و پس از فراوري به
 6/302 و 15/51، 67/338، 2/1598 درصد وزن خشك، 035/0، 87/0، 60/0، 94/0، 86/1

 ي خامها  نمونهC و A ،B1 ،B2 ،B3 ي پروتئينيها بخش.  بودگرم در كيلوگرم ماده خشك ميلي
كارگاه و در  ، خامين پروتئصد در01/5 و 13/7، 1/17 ،5/18، 8/51 يب برابرترت كارگاه سبزوار به

در هر دو كارگاه  ي فراوريط. بود خام ين پروتئصددر 4/5 و 51/9، 6/24، 1/11، 3/50سمنان 
 يشگاهي آزمايريپذ گوارش. يافت يش افزاC و B2 ،B3 ياه  اما بخش، كاهشB1 و A يرمقاد

يب برابر ترت كارگاه سبزوار بهخام  يها  در نمونهيسم قابل متابوليانرژو  ي ماده آل وماده خشك
 و 780، و در كارگاه سمنان  ماده خشكيلوگرممگاژول درك 63/9و  يلوگرمگرم در ك 798 و 799
فراوري حرارتي در دو كارگاه .  بود ماده خشكيلوگرمركمگاژول د 70/9و  يلوگرمگرم در ك 791

جز  ، به)<05/0P(پذيري و انرژي قابل متابوليسم بستر نداشت  داري بر ضرايب گوارش اثر معني
شده با   درصد در نمونه فراوري1/78(پذيري ماده خشك در كارگاه سبزوار  مقدار گوارش

كردن در كارگاه سبزوار  پرسبا روش  يفراور. داري كاهش يافته بود كه به صورت معني)حرارت
گرم در  773 و 771ترتيب  به(پذيري ماده خشك و ماده آلي  دار گوارش موجب كاهش معني

كاربرد ). >05/0P(شد )  ماده خشكيلوگرممگاژول درك 31/9(و انرژي قابل متابوليسم ) يلوگرمك
، منيزيم و مس را اندكي CPفرايند حرارتي غير مستقيم بستر جوجه گوشتي، هرچند غلظت 

تواند منجر به توليد يك مكمل پروتئيني  ها، مي سازي بستر از پاتوژن كاهش داده است، اما با سالم
، مواد معدني مناسب و سطح انرژي قابل متابوليسم نسبتاً ) درصد5/25حدود (غني از پروتئين خام 

  .محيطي را كاهش دهد يستمطلوب براي تغذيه نشخواركنندگان شود و از سوي مشكالت ز
  

  هاي بستر جوجه گوشتي، فراوري حرارتي، تركيب شيميايي، بخش :هاي كليدي واژه
    .  پذيري آزمايشگاهي پروتئيني، گوارش                              
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  مقدمه
شرايط اقليمي مناطق گرم و خشك و محدوديت 

  دام بخش قابل منابع آب و خاك موجب شده تا تغذيه
. هاي دامپروري را به خود اختصاص دهد توجهي از هزينه

لذا، به منظور كاهش هزينه خوراك و همچنين كاهش 
هزينه كلي توليد نياز به استفاده از منابع غذايي غير 

از جمله  ).Ngodigha & Owen, 2009(باشد  معمول مي
منابع غذايي غير معمول قابل جايگزين در جيره دام 

 جوجه گوشتي اشاره نمود كه به دليل توان به بستر مي
هايي از قبيل دارا بودن پروتئين زياد  داشتن پتانسيل

 Elemam(تواند جايگزين بخش پروتئيني جيره شود  مي

et al., 2009 .(ر بوده و ي متغي كود مرغييايميب شيترك
 مانند مواد استفاده شده به عنوان ير عوامليتحت تأث

 آن يور و روش فرآوريبه طه شده يره تغذيبستر، نوع ج
 ,Wang & Goetsch(رد يگ يه قرار ميش از تغذيپ

 گرم در 272 ين خام كود مرغيزان پروتئيم). 1998
 ,.Obeidat et al(لوگرم ماده خشك گزارش شده است يك

 Azizi-Shotorkhoft توسط يا راً در مطالعهياخ). 2011

et al. )2012 (ن خامير ماده خشك، پروتئيدان مقيا ،
سلولز و  ي همي منهايواره سلولي، ديواره سلوليد

، 8/23 درصد وزن تازه، 93ب برابر يخاكستر به ترت
دست آمده   درصد ماده خشك به4/18 و 5/18، 3/35

ن فرآورده استفاده از آن ي ايا هي تغذيايگر مزاياز د. است
باشد   قابل دسترس مييبه عنوان مكمل مواد معدن

)Jordaan, 2004( . توسط يشيآزمادر Hopkins & 

Poore) 2001( ميزان كلسيم و فسفر كود جوجه ،
لوگرم ماده ي گرم در ك9/16 و 7/28ب ي به ترتيگوشت

 و ياجات گاو گوشتيشتر از احتيدست آمد كه ب خشك به
 كود NPN يك بخش اصليد اورياس. گوسفند است

ر يسه با ساي كه در مقا)Van Ryssen, 2000(  استيمرغ
 قادرند آن را به ي كمتريها كروبي، تعداد مNPNمنابع 

ه كنند يعنوان سوبسترا مورد استفاده قرار دهند و تجز
)Jakhmola et al., 1988( . رشد چشمگير صنعت طيور

محيطي را در رابطه   سال گذشته مشكالت زيست40در 
با تجمع ضايعات حاصل از اين صنعت در پي داشته 

 مزرعه پرورشي با شود كه يك تخمين زده مي. است
 قطعه جوجه گوشتي با 25000-20000ظرفيت 
 تن 150-125 دوره پرورش در سال، ساالنه 5حداكثر 

 ).Paudel & McIntosh, 2005(مواد بستر توليد كند 
كننده  استفاده از اين ضايعات در تغذيه حيوانات نشخوار

محيطي، باعث  عالوه بر كاهش مشكالت زيست
اين توليدات به . آنها خواهد شدگيري بهينه از  بهره

دهندگان حيوانات پرواري به علت  آساني توسط پرورش
گيرد  ارزاني و قابل دسترس بودن مورد استفاده قرار مي

)Talib & Ahmed, 2008.(  
 براي حذف يبه هر حال، فراوري بستر جوجه گوشت

اي و خصوصيات  بهبود شرايط ذخيره زا،  عوامل بيماري
باشد  فزايش خوشخوراكي ضروري ميحمل و نقل و ا

)Fontenot, 2000 .(هاي فراوري شامل خشك  روش
كردن، دپوكردن، سيلو كردن، كمپوست كردن و پلت 

فرآوري حرارتي صحيح با حذف تمامي . باشد كردن مي
ها باعث حفظ ارزش غذايي بستر جوجه گوشتي و  پاتوژن

قيمت و ايمن براي  توليد يك مكمل پروتئيني ارزان
 ,Ngodigha & Owen(شود  مصرف نشخواركنندگان مي

لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر فرآوري ). 2009
 و يني پروتئيها ، بخشييايميب شيحرارتي بر ترك

پذيري آزمايشگاهي بستر جوجه گوشتي در  گوارش
  .تغذيه دام بود

  
  ها مواد و روش

  يبرداري از بستر خام جوجه گوشت نمونه
 طرف ي گوشتييك واحد مرغداراين مرحله در 

ن يك يو همچن) سبزوار(قرارداد با كارگاه فراوري اول 
 طرف قرارداد با كارگاه فراوري ي گوشتيواحد مرغدار

بدين منظور، . طور مجزا انجام پذيرفت به) سمنان(دوم 
 12ها در پايان دوره پرورش، از  پس از تخليه جوجه

برداري شده  نقطه مختلف سالن به روش شطرنجي نمونه
متر كل بستر   سانتي20 × 20و در هر نقطه به ابعاد 

 نمونه با هم مخلوط شده به 3سپس هر . برداشت شد
هر نمونه تهيه . دست آمد  نمونه اصلي به4 كه ينحو

 قسمت يكنواخت تقسيم شده يك قسمت 4شده به 
، ي جهت تجزيه شيميايي، قسمتيجهت تجزيه فيزيك

 و قسمت چهارم به ييكروب ميها ي جهت بررسيقسمت
  . شدندي نگهداريگانيعنوان با

ن نسبت يي بستر خام و تعيكيزيه فيبه منظور تجز
زان بستر عبور كرده از ي غربال و ميمانده رويذرات باق
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 با يش از فراوري خام پيها  از نمونهيغربال، بخش
  . غربال شدنديمتر يلي م5استفاده از الك 

  يفراوري بستر جوجه گوشت
اوري حرارتي بر بستر كامل جوجه گوشتي انجام فر
 2در اين مرحله، كل محتويات بستر خام طي  .گرفت

از نظر (سازي  روش فراوري حرارتي، با هدف سالم
بستر جوجه گوشتي، تحت ) هاي شاخص ميكروارگانيزم

سازي و  فراوري قرار گرفته و اثر فرايند حرارتي بر سالم
فراوري . گرفت  قرار تركيبات مغذي آن مورد آزمايش

صورت جداگانه در دو كارگاه سبزوار و سمنان صورت  به
كارگاه فراوري سبزوار داراي دو ديگ پخت، هر . گرفت

 تن، و كارگاه سمنان داراي سه ديگ، 5كدام به ظرفيت 
حرارت با استفاده از .  تن، بود2هر كدام با ظرفيت 

به هاي حاصل از سوخت گازوئيل توليد شده و  شعله
سازي  جهت سالم. شد ها منتقل مي جداره پاييني ديگ
ها، انتقال حرارت به داخل ديگ در  بستر داخل ديگ

كارگاه سبزوار با استفاده از بخار آب و در كارگاه سمنان 
با استفاده از حرارت روغن موجود در بين دو جداره ديگ 

در صنعت پرورش مرغ گوشتي در طي . گرفت صورت مي
كيلوگرم بستر خشك به 9/0رش حدود يك دوره پرو

با اين وجود تخمين زده . شود ازاي هر پرنده توليد مي
-20000شود كه يك مزرعه پرورشي با ظرفيت  مي

 دوره پرورش 5 قطعه جوجه گوشتي با حداكثر 25000
 تن كود مرطوب توليد كند 150-125در سال، ساالنه 

)Paudel & McIntosh, 2005.(منابع  با توجه به كمبود 
خوراكي در كشور و لزوم حفظ امنيت غذايي جامعه، 

شده در تغذيه  فراوري و استفاده از اين محصول فراوري
كننده عالوه بر كمك به جبران كمبود  حيوانات نشخوار

محيطي و  منابع خوراكي، كاهش مشكالت زيست
فراوري . گيري بهينه از منابع نيز وجود خواهد داشت بهره

  :مجزا به شرح ذيل انجام پذيرفتدر دو كارگاه 
بستر جوجه ): سبزوار( در كارگاه فرآوري اول -الف

 تن به پايلوت فرآوري منتقل شد 10 تا 5گوشتي در حد 
با استفاده از فشار (و طي فرايند حرارتي غير مستقيم 

 درجه سيلسيوس 80 تا 70جهت تأمين دماي ) بخار آب
. آوري شدند مل ديگ فرآوري، ع2 دقيقه، در 30به مدت 

به فواصل ) فرايند حرارتي(از محل خروجي ديگ پخت 
 زير 8تعداد (برداري شد  هر نيم تا يك ساعت نمونه

 زير نمونه 4نمونه از هر ديگ تهيه و با مخلوط كردن هر 
 نمونه 4، به همين ترتيب، )دست آمد يك نمونه كلي به

نيز از محل ماشين پرس، كه مواد پس از مرحله 
عالوه بر . كردند، برداشت شد دهي از آن عبور مي حرارت

 4اين، از بستر خام در محل سالن مرغداري نيز تعداد 
 . نمونه جداگانه تهيه گرديد

در اين كارگاه ): سمنان( كارگاه فرآوري دوم -ب
بستر جوجه گوشتي تحت فرايند حرارتي غير مستقيم 

) روغنبا استفاده از فشار گرماي (هاي دو جداره  در ديگ
 40لسيوس به مدت ي درجه س70جهت تأمين دماي 

آوري   ديگ عمل3اين كارگاه داراي . گرفت دقيقه قرار 
شده هر ديگ به طور جداگانه  از محصول فرآوري. بود

 10برداري به عمل آمد و طي  طي هر سري پخت نمونه
با مخلوط كردن هر .  زير نمونه تهيه شد10سري پخت 

دست  هر ديگ يك نمونه اصلي به سري زير نمونه از 5
شده تهيه   نمونه فرآوري6آمد به نحوي كه در مجموع 

طور مجزا حدود  برداري به در هر سري نمونه. گرديد
عالوه بر اين از .  گرم نمونه برداشت شد500-1000

 سري 10بستر خام انباشته شده در محل كارگاه نيز 
مونه يك نمونه تهيه شد و با مخلوط كردن هر دو سري ن

 5د، به نحوي كه در مجموع تعداد يجاد گردينمونه كلي ا
 مذكور در يعلت انتخاب دماها .نمونه خام حاصل گرديد

 يها هين سويتر  بستر از مقاوميساز هر كارگاه، سالم
كه  (ياكاليزا از جمله اشرش يماري بيها يباكتر

 2009) ( استيند حرارتيه در مقابل فراين سويمقاومتر
Ngodigha & Owen,(ب ين حفظ تركي، و همچن

 .  بوديب حرارتي بستر در برابر آسييايميش

  تجزيه شيميايي
هاي به دست آمده از  تركيب شيميايي نمونه

شده جوجه گوشتي تعيين  بسترهاي خام و فراوري
) CP(غلظت ماده خشك، خاكستر، پروتئين خام . گرديد

گيري  ازههاي استاندارد اند اساس روش عصاره اتري بر و
غلظت كلسيم، منيزيم، منگنز، . )AOAC, 1990(شد 

آهن، مس و روي با استفاده از دستگاه جذب اتمي، 
فسفر با استفاده از اسپكتروفتومتر، و سديم و پتاسيم با 

هاي  اساس روش  و بريا استفاده از روش نشر شعله
غلظت ديواره . )AOAC, 1990(استاندارد تعيين گرديد 

، ديواره سلولي منهاي )NDFom( اكستر بدون خسلولي
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 )ADL( و ليگنين )ADFom( همي سلولز بدون خاكستر
 Van(شد  گيري  هاي شوينده اندازه با استفاده از محلول

Soest et al., 1991(.  
هاي پروتئين براساس سيستم كربوهيدرات و  بخش

  پروتئين خالص كورنل
تيك به منظور تعيين پروتئين حقيقي، از اسيد تانگس

 Greenberg(دهنده استفاده شد  به عنوان عامل رسوب

& Shipe, 1979 ( و غلظت پروتئين رسوب كرده، كه
 Aبخش . همان پروتئين حقيقي است، تعيين شد

از اختالف بين كل نيتروژن به ) نيتروژن غير پروتئيني(
صورت پروتئين خام و مقدار نيتروژني كه به صورت 

غلظت كل . حاسبه شدپروتئين حقيقي رسوب كرده م
فسفات -پروتئين نامحلول با استفاده از روش بافر بورات

)Krishnamoorthy et al., 1982 (گيري شد اندازه .
با كسر ) B1 و Aهاي  شامل بخش(پروتئين محلول 

كردن مقدار پروتئين نامحلول از كل پروتئين خام 
از ) پروتئين حقيقي محلول (B1بخش . محاسبه گرديد

.  به دست آمدAبين پروتئين محلول و بخش اختالف 
هاي خنثي  براي تعيين نيتروژن نامحلول در شوينده

)NDIN ( و اسيدي(ADIN) ابتدا مقادير ،NDF و ADF 
گيري  اندازه) Van Soest et al.) 1991با استفاده از روش 

شد، و سپس ميزان نيتروژن بقاياي نامحلول در 
فاده از دستگاه هاي خنثي و اسيدي با است شوينده

. تعيين گرديد) AOAC) 1990كجلدال و بر اساس روش 
 به صورت درصدي از كل نيتروژن يا ADINميزان 

25/6×N  بيان شد كه همان بخشCبخش .  استB3 از 
.  به دست آمدADIN و NDINاختالف بين مقادير 
ها از   با كم كردن ساير بخشB2مقدار پروتئين بخش 
  .(Licitra et al., 1996)د پروتئين خام محاسبه ش

   با روش آزمايشگاهي تلي و ترييپذير تعيين گوارش
، ماده آلي )DMD(ماده خشك  يپذير تعيين گوارش

)OMD( ماده آلي قابل هضم در ماده خشك ،)DOMD (
هاي خام و فرآوري  نمونه) ME(و انرژي قابل متابوليسم 

شده بستر جوجه گوشتي، بر اساس روش آزمايشگاهي 
Tilley & Terry) 1963 ( و با استفاده از محلول بزاق

براي تهيه . انجام پذيرفت) McDougall) 1948مصنوعي 
شيرابه شكمبه از سه رأس گوسفند نر اخته سالم، مجهز 
به فيستوله شكمبه، نژاد قزل، هم سن، با وزن تقريباً 

گوسفندان دو وعده در روز به . برابر استفاده گرديد
 گرم در 700اي حاوي  منظم با جيرهفواصل مساوي و 

 گرم در كيلوگرم مخلوط 300كيلوگرم علوفه خشك و 
.  برابر نياز نگهداري، تغذيه شدند2/1كنسانتره، به ميزان 

. ها قرار داشت آب تازه نيز به طور آزاد در اختيار دام
 صبحگاهي، از دو بخش  شيرابه شكمبه، پيش از تغذيه
آوري و تحت جريان   جمعجامد و مايع محتويات شكمبه

 درجه سيلسيوس به طور 39دي اكسيد كربن در دماي  
 گرم از 5/0مقدار . كامل مخلوط، و سپس صاف گرديد

ليتري توزين   ميلي50هاي سانتريفيوژ  هر نمونه در لوله
 مرتب گرديد كه (run) ي سر2ها در تعداد  لوله. گرديد

يش قرار داده هاي مورد آزما  تكرار از نمونه3 يدر هر سر
 لوله بدون نمونه هم به عنوان شاهد در هر 3تعداد . شد
حجم مورد نياز از بزاق مصنوعي .  نظر گرفته شديسر

 درجه 39ماير ريخته شد و روي حمام آب  در ارلن
اكسيد كربن،  تحت جريان دي. سيلسيوس قرار گرفت

pH يك .  تنظيم شد7 الي 8/6 بزاق مصنوعي در
كلريد كلسيم به هر ليتر از بزاق ليتر محلول  ميلي

رابه شكمبه با ييك قسمت از ش. مصنوعي اضافه گرديد
چهار قسمت از بزاق مصنوعي براي تهيه مايع تلقيح 

(inoculum)هاي سانتريفيوژ براي گرم  لوله.  مخلوط شد
بزاق -بودن، پيش از تزريق مخلوط شيرابه شكمبه

لسيوس و  درجه سي39مصنوعي، در انكوباتور با دماي 
 35ميزان . اكسيد كربن قرار داده شد تحت جريان دي

بزاق مصنوعي به هر -ليتر مخلوط شيرابه شكمبه ميلي
اكسيد  لوله مجدداً تحت جريان دي. لوله اضافه گرديد
كالهك لوله گذاشته شد و در انكوباتور . كربن قرار گرفت

 12طي .  درجه سيلسيوس قرار داده شد39با دماي 
 ساعت 3هوازي هر  ايي مرحله انكوباسيون بيساعت ابتد

 ساعت يك بار عمل 12يك بار و پس از آن هر 
 ساعت 48پس از پايان . ها انجام پذيرفت دادن لوله تكان

 دور بر اساس شتاب جاذبه 2000ها در  انكوباسيون، لوله
(2000 ×g) 15 درجه سيلسيوس به مدت 4 و در دماي 

نشين شده و  اد باقيمانده تهدقيقه سانتريفيوژ گرديد تا مو
پس از دور ريختن مايع . مايع شناور سطحي جدا گردد

ليتر محلول پپسين اسيدي   ميلي35شناور به هر لوله 
 درجه 39 ساعت در 48اضافه گرديد و به مدت 

 ساعت اول 12در . سيلسيوس انكوباسيون صورت گرفت
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بار   ساعت يك12بار و پس از آن هر   ساعت يك3هر 
ها از   ساعت، لوله48پس از . ها به هم زده شد هلول

بقايا با استفاده از كاغذ صافي از . انكوباتور خارج گرديد
بقايا به همراه كاغذ صافي در . پيش وزن شده فيلتر شد

 ساعت خشك 24 درجه سيلسيوس به مدت 100دماي 
. گرديد و پس از آن در دسيكاتور خنك و توزين شد

 درجه سيلسيوس 500كي با دماي بقايا در كوره الكتري
 ساعت سوزانده شد و در نهايت ضرايب 4به مدت 

 ماده يريپذ گوارش. ديپذيري محاسبه گرد گوارش
 قابل هضم در ماده خشك ي و ماده آليخشك، ماده آل

  .ل برآورد شديب با استفاده از روابط ذيترت به
DMD (%) = ((DM1-DM2)/DM1) × 100 
OMD (%) = ((OM1-OM2)/OM1) × 100 
DOMD (%) = OMD×OM (%)  

، (%) ماده خشك يريپذ  گوارشDMDكه در آنها 
DM1گرم5/0(ه ي وزن خشك نمونه اول( ،DM2 وزن 

 يريپذ  گوارشOMDمانده پس از گوارش، ينمونه باق
 OM2ه، ي نمونه اولي مقدار ماده آلOM1،  (%)يماده آل

 DOMDمانده پس از گوارش و ي نمونه باقيمقدار ماده آل
 يمقدار انرژ .ر در ماده خشك بوديپذ  گوارشيماده آل

 محاسبه شد يسم با استفاده از رابطه بعديقابل متابول
)Suppadit, 2010.( 

ME (MJ/kg DM) = DOMD (g/kg DM) × 18.5 × 0.8 
و  سمي قابل متابولي انرژMEن رابطه يكه در ا

DOMDدر . بود ر در ماده خشكيپذ  گوارشي ماده آل
 يزان انرژيل مي تبدي برا5/18ب ي معادله ضرنيا

 يلوگرم ماده آلي هر كيبراساس مگاژول به ازا
ر يپذ  گوارشيل انرژي تبدي برا8/0ب يافته و ضري گوارش
  .سم بودي قابل متابوليبه انرژ

  طرح آزمايشي و تجزيه آماري

هاي آزمايشگاهي مربوط به تركيب مغذي،  داده
ري در قالب طرح كامالً پذي اجزاي پروتئين و گوارش

) آوري ش و پس از عمليپ( تيمار 2تصادفي نامتعادل با 
در دو كارگاه Yij= u+ai+ej با استفاده از مدل آماري 

 Yij مجزا مورد تجزيه قرار گرفت كه در مدل مذكور

ر تيمار اث aiانگين، ــ مياهده، ــمقدار عددي هر مش
ها با  تجزيه واريانس داده. خطاي آزمايشي بودeij و 

 صورت SAS افزار آماري نرم GLMاستفاده از رويه 
هاي بستر در كارگاه  نمونه. )SAS, 2002(پذيرفت 

 ي نمونه فرآوري حرارت4 نمونه خام، 4سبزوار شامل 

 نمونه فرآوري پرس، و در كارگاه سمنان شامل 4ديگ و 
تمامي .  ديگ بودي نمونه فرآوري حرارت6  نمونه خام و5

سه يمقا.  تكرار تجزيه شيميايي شد3ها در  نمونه
، و در t-Testها در كارگاه سمنان با آزمون   داده نيانگيم

 دانكن يا كارگاه سبزوار با استفاده از آزمون چند دامنه
 & Steel( درصد انجام شد 5 يدار يدر سطح معن

Torrie, 1980.( 
  

   بحثنتايج و
  تركيب شيميايي

ميانگين اندازه ذرات بستر جوجه گوشتي پس از 
هاي سمنان  متري، براي نمونه  ميلي5جداسازي با الك 

 درصد از 39 درصد مواد عبور كرده از الك و 61شامل 
مواد باقيمانده باالي الك بود كه شامل تراشه چوب 

 درصد مواد عبور 1/62هاي سبزوار شامل  نمونه. شد مي
 درصد از مواد باقيمانده باالي الك 9/37ده از الك و كر

بود كه شامل تراشه چوب و درصد كمي قطعات كوچك 
، غربال كردن و يكيزيه فيتجز. هاي سلولزي بود كارتن

استفاده از ذرات كوچكتر بستر جوجه گوشتي با هدف 
واره يشتر بودن غلظت نيتروژن و كمتر بودن غلظت ديب

 مصرف يعملكرد بهتر برا به يابي و دستيسلول
 در يواره سلوليباال بودن د. باشد ينشخواركنندگان م

ل تراشه يل مواد بستر از قبيبستر جوجه گوشتي به دل
باشد كه از نظر اندازه قطعات متفاوت بوده و از  يچوب م

 ييايميب شير در تركييتوان متوجه تغ ين تفاوت ميا
 است هر يهيبد). Goetsch & Aiken, 2000(بستر شد 

از جمله تراشه ( الك يمانده بااليچه سهم مواد باق
 ييت بستر از لحاظ ارزش غذايفيكمتر باشد، ك) چوب

ه ي مختلف حاصل از تجزيدرصد اجزا. بهتر خواهد بود
ن يا. باً مشابه بودي در بستر خام هر دو كارگاه تقريكيزيف

 يريپذ  و گوارشييايميب شي، در تركيبيتشابه تقر
ز منعكس شده است، به ي خام دو كارگاه نيها نمونه
تركيب  . داشتندياديكه ارقام دو كارگاه شباهت ز يطور

ش و پس از فرآوري يشيميايي بستر جوجه گوشتي پ
ميانگين .  نشان داده شده است2 و 1حرارتي در جداول 

هاي خام در كارگاه سمنان  غلظت ماده خشك نمونه
هاي  با يافته درصد ماده خشك بود كه مطابق 2/73

Kwak et al.) 2005) (8/0±73باشد مي)  درصد .
گيري شده در كارگاه  ميانگين غلظت ماده خشك اندازه
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سبزوار بيشتر از كارگاه سمنان، و در دامنه مقادير 
 Trevino et al.) 2002) (7/85گزارش شده توسط 

علت تفاوت بين غلظت ماده خشك در دو . بود) درصد
اكتورهاي مؤثر بر رطوبت بستر شامل كارگاه احتماالً ف

دما، رطوبت نسبي منطقه سالن پرورشي، تهويه سالن 
سازي بستر  مرغداري، جيره پرنده و شرايط ذخيره

غلظت ماده خشك در ). Van Ryssen, 2000(باشد  مي
هاي خام و فرآوري شده در هر دو كارگاه اختالف  نمونه
دار آن به طوري كه مق). >05/0P(داري داشت  معني

ها افزايش يافت كه علت آن حرارت  پس از فراوري نمونه
  .اعمال شده در شرايط صنعتي اين آزمايش بود

  
  .هاي خام و فرآوري شده بستر جوجه گوشتي تركيب شيميايي نمونه) انحراف معيار( ميانگين و -1جدول 

 DM CP Ash EE NDFom  ADFom  ADL  NFC بستر كارگاه فرآوري

  b5/83  نمونه خام
)32/2(  

a4/26  
)83/0(  

a6/18  
)95/0(  

a25/2  
)04/0(  

b3/41  
)98/1(  

a2/14  
)23/0(  

b60/2  
)49/0(  

a5/11  
)31/0( 

  a9/92  فرآوري ديگ
)73/0(  

b5/25  
)54/0(  

a6/18  
)10/1(  

a24/2  
)02/0(  

a2/46  
)48/1(  

a4/14  
)54/0(  

a49/4  
)38/1(  

b5/7  
)15/0( 

  a8/91  فرآوري پرس
)10/1(  

b1/25  
)42/0(  

a0/19  
)21/1(  

a24/2  
)01/0(  

a3/46  
)19/1(  

a8/14  
)33/0(  

a52/4  
)59/0(  

b4/7  
)26/0( 

  اركارگاه سبزو

SEM  33/1  23/0  29/0  007/0  82/0  13/0  35/0  18/0  
  b2/73  نمونه خام

)80/2(  
a8/28  
)20/0(  

a2/17  
)32/0(  

a97/0  
)004/0(  

b2/42  
)29/2(  

b0/16  
)58/1(  

b98/1  
)32/0(  

a8/10  
)93/0( 

  a3/82  فرآوري ديگ
)03/2(  

a3/28  
)52/0(  

a8/17  
)55/0(  

a97/0  
)004/0(  

a1/49  
)33/2(  

a5/18  
)91/1(  

a05/3  
)34/0(  

b3/8  
)54/0( 

  كارگاه سمنان

SEM  59/1  14/0  16/0  001/0  27/1  64/0  19/0  26/0  
DM : ،ماده خشكCP : ،پروتئين خامAsh : ،خاكسترEE : ،عصاره اتريNDFom :ي فاقد خاكستر، ديواره سلول

ADFom :فاقد خاكستر، سلولز ديواره سلولي منهاي همي ADL : ،ليگنينNFC :هاي غير اليافي كربوهيدرات .
  ).>05/0P (باشند دار مي  داراي تفاوت معني براي هر كارگاههاي با حروف غيرمشابه در هر ستون ميانگين

  
ساير .  بستر خام در مطالعه حاضر باال بودCPغلظت 

 بستر جوجه CPاند كه غلظت  قان نيز نشان دادهمحق
گوشتي نسبتاً باال و بين مزارع مختلف متفاوت است 

، كه ) گرم بر كيلوگرم ماده خشك350 تا 150بين (
علت اين تفاوت، تعداد پرنده در واحد سطح، طول دوره 

هاي پرورش روي بستر،  پرورش، جيره پرنده، تعداد دوره
بستر مانند تراشه چوب و اتالف باالتر بودن نسبت مواد 

بيشتر آمونياك در آب و هواي گرم و خشك مناطق 
. )Goetsch & Aiken, 2000(پرورشي بيان شده است 

شتر از مقدار ي در اين مطالعه بCPميانگين غلظت 
 Mavimbela & Van Ryssenگزارش شده توسط 

، و مطابق با دامنه مقادير گزارش ) درصد19) (2001(
)  درصدet al. Trevino) 2002) (25-35 شده توسط

هاي   در كارگاه سمنان مشابه با يافتهCPغلظت . بود
Elemam et al.) 2010 (فرآيند حرارتي تأثير . بود

 در كارگاه سمنان CPداري بر ميانگين غلظت  معني
 در كارگاه CPبر خالف كارگاه سمنان، غلظت . نداشت

 كمتر از يكشده اند هاي فرآوري سبزوار در نمونه

شده به لحاظ  دهيهاي خام بود؛ هرچند اختالف د نمونه
د تا ين امر، شايعلت ا). >05/0P(د يدار گرد ي معنيآمار

شده طي فراوري در اين   به حرارت بيشتر اعماليحدود
 ADLش غلظت يكارگاه مربوط باشد، كه موجب افزا

ب ي در اثر آسين مصنوعيگنيجاد ليق ايد از طريشا(
 ي درصد9/0جه آن در كاهش ي شده باشد كه نت)يحرارت

  . منعكس شده استCPغلظت 
هاي خام در مطالعه حاضر   در نمونهNDFمقادير 

 Van Ryssenمشابه با مقادير گزارش شده توسط 
شتر از ارقام گزارش شده يو ب)  درصد30-50) (2000(

مقدار . بود)  درصدTrevino et al.) 2002) (29توسط 
ADFالعه مشابه مقادير گزارش شده در  در اين مط

. بود)  درصدTrevino et al.) 2002) (8-20مطالعه 
هاي خام در مقايسه با نتايج   در نمونهADFمقادير 
كمتر بود كه )  درصدSalehtarigh) 2009) (21مطالعه 

علت آن احتماالً كمتر بودن نسبت تراشه چوب در بستر 
) لعه حاضر درصد در مطا9/37 در مقايسه با 1/48(

اختالف در مقادير اجزاي ديواره سلولي در . باشد مي
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تواند به دليل  هاي خام در مطالعات مختلف مي نمونه
 ,.Elemam et al(تفاوت در تراكم پرنده در واحد سطح 

آوري بستر  ش از جمعيهاي پرورش پ ، تعداد دوره)2010
)Goetsch & Aiken, 2000 ( و نوع و نسبت مواد بستر
)Jordaan, 2004 (در مطالعه حاضر، غلظت . باشدNDF ،

ADF و ADL در تراشه چوب موجود در بستر به ترتيب 
 گرم بر كيلوگرم ماده خشك بود 4/95 و 642، 988برابر 

و بستر خام مورد استفاده در دو كارگاه فرآوري، پس از 
يك دوره پرورش جوجه گوشتي در سالن جمع آوري 

، NDFواره سلولي شامل مقادير اجزاي دي. شده بود
ADF و ADLهاي فرآوري شده بيشتر از   در نمونه
 ADFهاي خام بود كه اين اختالف به جز در مورد  نمونه

افزايش ). >05/0P(دار گرديد  در كارگاه سبزوار، معني
 ADFو ) در هر دو كارگاه (NDF ،ADLدار غلظت  معني

هاي فرآوري شده در  در نمونه) در گارگاه سمنان(
 خام احتماالً به دليل آسيب حرارتي يها مقايسه با نمونه

ن يگنيجاد ليا.  بوده استيده طي فرايند حرارت
 ي حرارتيها ي در فراوريب حرارتيج آسي از نتايمصنوع

 باعث يب حرارتيآس). McDonald et al., 2002(است 
. شود تروژن متصل به ديواره سلولي مييافزايش ن

لسيوس باعث ي درجه س61 مرز باالرفتن حرارت دپو از
كاهش كيفيت بستر جوجه گوشتي از طريق آسيب 

 ,Hopkins & Poore(شود  ها مي  و كربوهيدرات پروتئين

 يا اجزاي از مواد فرار ياز دست رفتن بخش). 2001
ژه در تماس با بدنه يو به (NFCحساس موجود در بخش 

 در ر فعاليرات غييتواند موجب تغ يز مين)  دستگاهيفلز
  . مختلف شوديمواد مغذ

غلظت خاكستر در اين مطالعه زياد، و مطابق با 
 .Trevino et alو ) Van Ryssen) 2000هاي  يافته

به طور معمول، مقدار خاكستر بستگي به . بود) 2002(
طبيعت و كيفيت مواد بستر مورد استفاده، تعداد 

 ,Wang & Goetsch(هاي پرورش روي مواد بستر  دوره

 و ميزان خاك مخلوط شده با بستر حين جمع )1998
غلظت خاكستر . دارد) Van Ryssen, 2000( آوري بستر
هاي خام و فرآوري شده در هر دو كارگاه  بين نمونه

  .داري نداشت اختالف معني
  

هاي سبزوار  در كارگاههاي خام و فرآوري شده بستر جوجه گوشتي  غلظت عناصر معدني در نمونه) انحراف معيار( ميانگين و -2جدول 
  .و سمنان

  بستر جوجه گوشتي  كارگاه فرآوري  تركيب مواد معدني
Ca  P  Mg K Na Fe Mn  Cu  Zn 

  خام  سبزوار
a85/1   
)087/0(  

97/0  
)048/0(  

a80/0 

)068/0(  
a00/1  
)065/0(  

a065/0  
)005/0(  

75/910 

)35/56(  
73/332 

)82/23(  
a14/58  
)99/0(  

4/384 

)05/9(  
  
  فرآوري حرارتي ديگ  

a74/1  
)087/0(  

95/0  
)013/0(  

b72/0 

)019/0(  
ab94/0  

)073/0(  
a062/0   
)005/0(  

3/1029  
)35/115(  

25/304 

)08/26(  
b74/54 

)49/1(  
75/379  

)99/12(  

  فرآوري پرس  
b53/1  
)089/0(  

91/0  
)017/0(  

c54/0  
)014/0(  

b86/0  
)087/0(  

b052/0  
)005/0(  

5/1134 

)86/125(  
25/289  

)80/24(  
c75/51  
)70/1(  

75/371  
)03/14(  

 SEM 046/0  023/0  034/0  026/0  002/0  94/159  65/7  87/0  56/3  

  92/1  خام  سمنان
)14/0(  

13/1  
)04/0(  

61/0 

)02/0(  
a10/1  
)15/0( 

036/0  
)01/0(  

6/1328  
)15/127(  

374  
)73/50(  

69/52  
)61/1(  

a345 

)37/27(  

  86/1  فرآوري حرارتي ديگ  
)06/0(  

94/0  
)07/0(  

60/0  
)01/0(  

b87/0  
)10/0( 

035/0  
)02/0(  

2/1598  
)69/155(  

67/338  
)74/31(  

15/51  
)41/1(  

b6/302  
)57/14(  

 SEM 03/0  08/0  005/0  05/0  001/0  93/273  05/13  49/0  02/9  
Ca : ،كلسيمP :،فسفر Mg : ،منيزيمK : ،پتاسيمNa :،درصد در ماده خشك (سديم(،Fe  : ،آهنMn :،منگنز:Cu ،مس Zn : ،روي)گرم در كيلوگرم  ميلي

  ).>05/0P (باشند دار مي هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون داراي تفاوت معني  ميانگين).ماده خشك

  
غلظت كلسيم در اين مطالعه در دامنه مقادير 

-Rankins et al.) 2000) (81/0گزارش شده توسط 
 1996) (18/1-99/3( .Evers et al و ) درصد13/6

، و غلظت فسفر در دامنه گزارش شده )درصد
. بود)  درصدRankins et al.) 2000) (56/0 -92/3توسط

هاي خام كارگاه منطقه سبزوار  غلظت منيزيم در نمونه
 Evers et al.) 1996) (29/0– 90/0هاي  مطابق با يافته

غلظت منيزيم بستر كارگاه منطقه سمنان . بود) درصد
 كاهش يافت كه مشابه با نتايج پس از فراوري حرارتي
 Suppadit) 2009) (1/0±60/0گزارش شده توسط 
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دار  بود، اما كاهش مذكور در مطالعه حاضر معني) درصد
 در مطالعه اين در بستر پتاسيم غلظت ).>05/0P(شد 
 )Brown et al.) 1994توسط  دهــش گزارش دامنه

ط توس شده گزارش از ميانگين كمتر و)  درصد7/0-2/5(
Suppadit )2009) (4/0±08/3غلظت. بود)  درصد 

 هاي بستر خام در كارگاه منطقه سبزوار نمونه در سديم
 .Van Ryssen et alتوسط  شده دامنه گزارش با مشابه

اما اين مقدار در  بود)  درصد016/0±056/0) (1993(
هاي سبزوار و  هاي سمنان كمتر از ميانگين نمونه نمونه
) Suppadit) 2009شده توسط  رگزارشتر از مقدا پايين

) 2000 (.Rankins et alو )  درصد5/0±5/1(
 بررسي اين در آهن غلظت. بودند)  درصد4/0±08/3(

 .Stephenson et alهاي  يافته مقادير دامنه زياد و در
 از ميانگين بيشتر و) گرم يلي م529-2982) (1990(

 Suppadit) 2009( )148±794توسط  شده گزارش
هاي فرآوري  افزايش ميزان آهن در نمونه. بود) گرم يليم

آوري، به دليل عدم خلوص و  شده دو كارگاه عمل
استهالك وسايل مورد استفاده طي فرايند حرارتي 

باشد، كه در مطالعات مشابه هم گزارش شده است  مي
)Suppadit, 2009 .( سطح قابل تحمل آهن در جيره

 ميلي 500 و 1000ب ترتي گاوهاي پرواري و گوسفند به
 ;NRC, 2000(باشد  گرم در كيلوگرم ماده خشك مي

NRC, 2007 .( در صورت گنجاندن بستر جوجه گوشتي
به . باشد در بخشي از جيره اين سميت غير محتمل مي

معدني  مواد ساير كمبود اثر در بيشتر عالوه، سميت آهن
 مواد ساير وجود اثر در و شود مي مانند روي تحريك

 Van(باشد  مي محتمل غير سميت اين جيره در معدني

Ryssen et al., 1993( .هاي خام  نمونه در منگنز غلظت
مطالعه  در معدني ماده اين ميزان با در دو كارگاه مشابه

)Smith & Chambers, 1993( )125-667گرم يلي م (
 1000(بود و در حد قابل تحمل براي گاوهاي پرواري 

و ) NRC, 2000اده خشك؛ گرم در كيلوگرم م ميلي
گرم در كيلوگرم ماده خشك؛   ميلي2000(گوسفند 

NRC, 2007 (خام  هاي نمونه در مس غلظت. قرار داشت
 توسط شده گزارش مقادير دامنه در گوشتي جوجه بستر

Rankins et al. )2000) (25-100از كمتر و) گرم يلي م 
 Suppaditهاي خام گزارش شده توسط  ميانگين نمونه

هاي  در نمونه. بود) گرم يلي م5/10±8/70) (2009(

 مقادير با مشابه مس فرآوري شده در دو كارگاه غلظت
) گرم يلي مSuppadit) 2010) (88/5±9/50 هاي يافته
 گاوهاي جيره در مس قابل تحمل سطح حداكثر. بود

 ,NRC (خشك ماده كيلوگرم در گرم ميلي 100 پرواري

گرم در كيلوگرم  ميلي 15 و در جيره گوسفند )2000
فرايند حرارتي در . )NRC, 2007(باشد  ماده خشك مي

كه ) (Suppadit) 2009گزارش  با كارگاه سبزوار، مشابه
 خام به يها گرم در نمونه يلي م8/70±5/10ن مقدار از يا

، )افتي شده كاهش ي فراوري در نمونه ها5/5±2/64
ي غلظت رو). >05/0P(دار مس شد  باعث كاهش معني

هاي خام در دو كارگاه فرآوري كمتر از مقدار  در نمونه
و بيشتر از ) Evers et al. )1996 گزارش شده توسط

) Suppadit )2009ميانگين گزارش شده توسط 
به هرحال، غلظت اين عنصر . بود) گرم يلي م20±263(

حداكثر سطح قابل . در دامنه قابل تحمل براي دام بود
ترتيب  رواري و گوسفند بهتحمل روي در جيره گاو پ

گرم در كيلوگرم ماده خشك پيشنهاد   ميلي300 و 500
مزيت وجود ). NRC, 2000; NRC, 2007(شده است 

عناصر كم مصرف در بستر جوجه ژه يو مواد معدني به
گوشتي، جبران كمبود اين مواد معدني در ساير اقالم 

  كه قابل جذب و استفادهيباشد، البته به شرط جيره مي
 در دو يجاد شده در غلظت مواد معدنيرات اييتغ. باشند

ر غلظت ييبه هر حال، علت تغ. اد نبوديكارگاه در كل ز
، ي در دو كارگاه فراوري حرارتي پس از فراوريمواد معدن

 ممكن است به ياديژه در كارگاه اول، تا حدود زيو به
 يها گي مورد استفاده در ساخت دياژهايجنس آل

شود از  يگونه كه مالحظه م همان.  باشد مربوطيفراور
اند،   شدهيريگ ن پژوهش اندازهي كه در اين عناصريب

ش ي افزاي تا حدودي حرارتيغلظت آهن پس از فراور
ن امر ممكن است به علت استهالك يا. افته استي

 از آهن موجود در يده اندكيدستگاه باشد كه موجب گرد
 يآزاد شدن احتمال. واره به داخل بستر رها شده باشديد

اژ حضور داشته باشند يد در آليكه شا(گر ي عناصر ديبرخ
 يز ممكن است در طين) ميده باشياما ما آنها را نسنج

گر يا دي(آزاد شدن آهن .  رخ داده باشديند حرارتيفرا
ش يتواند موجب افزا ياز بدنه دستگاه م) يفلزات احتمال

 فعال ريغلظت آهن و كاهش غ) passive(ر فعال يغ
د يدر واقع شا(گر عناصر شده باشد يا ديم و مس يزيمن
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 نبوده و استهالك و يند خاصيرات صرفاً در اثر فراييتغ
رات، آن هم در نسبت يي عناصر موجب تغيآزادساز

ها در دو  ن غلظتياختالف موجود ب). عناصر، شده باشد
زان درجه يد به طول عمر قطعات، ميز شايكارگاه ن

گر عوامل مؤثر در هر يجاد حرارت و ديحرارت، روش ا
  .كارگاه مربوط باشد

  CNCPSكيفيت پروتئين براساس سيستم 
هاي فرآوري ديگ و پرس كارگاه   در نمونهAبخش 

هاي فرآوري كارگاه سمنان به ترتيب  سبزوار و نمونه
.  درصد از كل پروتئين خام بودند1/45 و 9/44، 1/45

و ) et al. Capucille) 2004هاي  اين نتايج با يافته
 را Aكه مقدار بخش ) Salehtarigh) 2009مطالعه 

 درصد از كل 44و ) در بستر دپو شده (2/45ترتيب  به
گزارش كردند، ) در بستر اتوكالو شده(پروتئين خام 

غلظت نيتروژن غير پروتئيني در بستر  .باشد مشابه مي
، )Kwak et al.) 2005خام جوجه گوشتي در مطالعه 

 .درصد از كل پروتئين خام گزارش شده بود 5/57

محققان ديگر مقدار نيتروژن غير پروتئيني بستر دپو 
 ,Hopkins & Poore( تعيين نمودند 4/40شده را 

ن ي در بينين بخش پروتئيتفاوت غلظت ا). 2001
متفاوت بودن نوع ل ي مختلف احتماالً به دليها پژوهش

 ،ديريت تغذيهم، )Omeira et al., 2006(ستم پرورش يس
مراحل  ،ودروبيك شيوه ،اش خوراكپو  ميزان ريخت

تعداد  و )Jordaan, 2004 (نوع بسترمختلف پرورش، 
) Wang & Goetsch, 1998( بستر ي پرورش رويها دوره

 نشان داده شده است 3همانطور كه در جدول  .باشد يم
فرايند حرارتي بستر خام جوجه گوشتي در هر دو كارگاه 

، و B1 و Aهاي  دار غلظت بخش ش معنيباعث كاه
هاي فرآوري شد   در نمونهC و B2 ،B3افزايش 

)05/0P< .(هاي  از سوي ديگر، كيفيت پروتئين نمونه
برداشت شده پس از فرايند پرس در كارگاه فرآوري 

هاي فرآوري  داري با نمونه منطقه سبزوار، اختالف معني
  .ديگ نداشت

  
  ).درصد از كل پروتئين خام (CNCPSشده بستر جوجه گوشتي بر اساس  هاي خام و فرآوري نه كيفيت پروتئين نمو-3جدول 

  كارگاه  كيفيت پروتئين
   فرآوري

  بستر
 SP A  B1 B2 B3  C   جوجه گوشتي

  3/70  نمونه خام
)75/1(  

a8/51  
)26/1(  

a5/18  
)30/2(  

b1/17  
)89/0(  

b13/7  
)48/1(  

b01/5  
)52/0(  

  0/70  فرآوري ديگ
)68/2(  

b1/45  
)35/3(  

b9/11  
)52/0(  

a7/27  
)38/1(  

a74/9  
)09/1(  

a61/6  
)39/0(  

  1/56  فرآوري پرس
)94/1(  

b9/44  
)09/1(  

b2/11  
)65/1(  

a1/27  
)71/1(  

a56/9  
)37/1(  

a17/6  
)31/0(  

  سبزوار

SEM  01/1  12/1  14/1  50/1  50/0  23/0  

 نمونه خام
4/61  

)89/1( 

a3/50  
)99/2(  

a1/11  
)47/1(  

b6/24  
)06/1(  

b51/9  
)42/2(  

b40/5  
)36/0(  

  1/51  فرآوري ديگ
)01/2(  

b1/45  
)91/1(  

b04/6  
)03/1(  

a6/28  
)16/2(  

a1/13  
)32/1(  

a22/7  
)52/0(  

  سمنان

SEM  33/1  22/1  97/0  86/0  89/0  35/0  
A : ،نيتروژن غير پروتئينيB : ،پروتئين حقيقي با سرعت تجزيه زيادB :زيه متوسط، پروتئين حقيقي با سرعت تجB : پروتئين حقيقي با

 باشند دار مي هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون داراي تفاوت معني ميانگين. پروتئين نامحلول در شوينده اسيدي:  Cسرعت تجزيه كم،
)05/0P<(.  

  
 و افزايش B1 و A يها دار غلظت بخش كاهش معني

ه هاي فرآوري شده در دو كارگا  در نمونهB2غلظت بخش 
احتماالً به دليل حرارت اعمال شده طي فرايند حرارتي 

 Hopkins، كه مطابق با نتايج مطالعات )>05/0P(باشد 

& Poore) 2001 ( وCapucille et al.) 2004 (در . بود

واقع اعمال تيمار حرارتي باعث باند شدن تركيبات 
 سلولز، و ورود آنها به بخش ي با سلولز و هميپروتئين

افزايش ). 1388صالح طريق، (گردد  محلول ميپروتئين نا
هاي فرآوري شده  در نمونه B3غلظت بخش دار  معني

خروجي از ديگ و پرس كارگاه سبزوار مطابق با 
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 B3غلظت بخش . بود) Capucille et al.) 2004هاي  يافته
 Salehtarighدر كارگاه منطقه سمنان، مشابه با مطالعه 

، پس از فرآوري )ن خامي درصد از پروتئ3/15) (2009(
  . هاي خام داشت داري نسبت به نمونه افزايش معني

 نشان داده شده است، 3گونه كه در جدول  همان
 پس از فرآوري در ي بستر جوجه گوشتCغلظت بخش 

دو كارگاه افزايش يافت كه علت آن احتماالً آسيب 
 & Hopkins(باشد  ي مN-ADFحرارتي و تشكيل پيوند 

Poore, 2001( .حال، غلظت اين بخش در دو كارگاه  هر به
اي  در دامنه مقادير مطلوب براي احتياجات تغذيه

 درصد از كل پروتئين 20كمتر از (نشخواركنندگان 
نشان داده شده ). Goetsch & Aiken, 2000(بود ) خام

كه غلظت اين بخش طي فرايند حرارتي دپو شدن در 
رصد براي  د14 درجه سيلسيوس از 54دماي حداكثر 
 درصد از كل پروتئين خام در بستر 4/17بستر خام به 

). ,.Kwak et al 2005(فرآوري شده افزايش يافته است 
 .et alو ) Hopkins & Poore) 2001 در مطالعات

Capucille) 2004 (ترتيب  مقادير غلظت اين بخش به
 درصد پروتئين خام گزارش شده كه بيشتر 6/17 و 7/9

ن اختالف تفاوت يعلت ا. باشد عه حاضر مياز مقادير مطال
ا تراشه چوب در آن، يدر نوع بستر و نسبت كود، كلش 

 مدفوع، يني پروتئيور و اثر آن بر اجزايره طينوع ج
م بودن ير مستقيا غيم ي، مستقي حرارتيروش فراور

اعمال حرارت و تفاوت در مقدار دما و مدت زمان اعمال 
  .حرارت در مطالعات مختلف باشد

 MEپذيري آزمايشگاهي و  گوارش

 نشان داده 4 در جدول MEپذيري و  نتايج گوارش
گردد، ضرايب  يهمانگونه كه مالحظه م. شده است

شده جوجه گوشتي  پذيري بستر خام و فراوري گوارش
اي حيوانات  زياد بوده و از لحاظ احتياجات تغذيه
ده با اين فراور. نشخواركننده در حد قابل قبولي قرار دارد

 مگاژول در كيلوگرم ماده 10-9 بين MEداشتن سطح 
هاي با كيفيت باال  خشك از لحاظ سطح انرژي با علوفه

 DOMD و DMD ،OMDمقادير . باشد قابل مقايسه مي
هاي   سبزوار مطابق با يافته هاي خام كارگاه در نمونه

Trevino et al. )2002 (فرايند حرارتي مقدار . بودDMD 
هاي خروجي از ديگ و ماشين پرس در  هرا در نمون

كاهش ). >05/0P(كارگاه فرآوري سبزوار كاهش داد 

DMD در اين كارگاه پس از فراوري به علت كاهش 
در اثر ) 1جدول  (ADL و افزايش غلظت CPغلظت 

 و OMD ،DOMDمقادير . باشد يدهي م فرايند حرارت
ME ،طي فرايند حرارتي ديگ پخت در اين كارگاه 
هاي خروجي از ماشين پرس   نكرد، اما در نمونهيرتغيي

هاي خام  هاي فرآوري شده ديگ و نمونه نسبت به نمونه
كاهش . داري داشت اين كارگاه كاهش معني

ند پرس كردن به علت ي پس از فراME و يريپذ گوارش
ن يگني و لNDFش غلظت ي، و افزاCPكاهش غلظت 

 و NDFغلظت  با يريپذ را گوارشيباشد؛ ز يم) 1جدول (
م دارد ي رابطه مستقCPن رابطه عكس، و با يگنيل
)McDonald et al., 2002; Van Soest, 1994 .( در

نيز بيشترين ) Bakshi & Fontenot )1998مطالعه 
طي فرايند )  درجه سيلسيوس65(حرارت توليد شده 

 در بستر 797 از DMDدار  حرارتي باعث كاهش معني
رم ماده خشك پس از فرآوري  گرم در كيلوگ765خام به 

  .شده است
، DMDدر كارگاه فرآوري منطقه سمنان مقادير 

OMD و DOMDهاي  هاي خام مطابق با يافته  در نمونه
Trevino et al. )2002) (800-690ب در دامنه يترت به ،

. بود) گرم در كيلوگرم ماده خشك 650-540 و 650-780
ي خام ها  در نمونهME و DOMDميانگين مقادير 

مناطق سبزوار و سمنان باالتر از مقادير گزارش شده در 
گرم در  525ب برابر يترت به) (Suppadit) 2010مطالعه 

لوگرم ماده ي مگاژول در ك82/7 و كيلوگرم ماده خشك
 Deshck etدليل اين اختالف، مطابق با نظر . بود) خشك

al.) 1998 ( احتماالً كمتر بودن مقدارADF در 
 در ADFغلظت (باشد   مطالعه حاضر ميهاي نمونه

 درصد در ماده 25برابر ) Suppadit) 2010مطالعه 
  ). خشك بوده است

اين محققين نشان دادند كه به ازاي هر واحد درصد 
 ME مقادير ADFافزايش در مقادير خاكستر به اضافه 

 مگاژول در كيلوگرم ماده خشك 0120/0حدود 
)77/0=2r (ط منفي بين مجموع ارتبا. يابد كاهش مي

 غير قابل انتظار نيست، ME با ADFمقادير خاكستر و 
 بخش ديواره ADFخاكستر داراي مقادير انرژي صفر و 

اي  سلولي خيلي مقاوم به تجزيه پذيري و هضم شكمبه
هاي   در نمونهMEمقدار ). Suppadit, 2010(باشد  مي
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هاي مطالعه  خام و فرآوري دو كارگاه مطابق با نمونه
Salehtarigh) 2009) (6/9 مگاژول در كيلوگرم ماده 

 مگاژول در 2002) (62/9-8 (.Trevino et alو ) خشك
  . بود) كيلوگرم ماده خشك

 
  .هاي خام و فرآوري شده بستر جوجه گوشتي پذيري آزمايشگاهي و انرژي قابل متابوليسم در نمونه  گوارش-4جدول 

  DMD OMD DOMD  ME بستر جوجه گوشتي  كارگاه
  a799  هاي خام نمونه

)0/7(  
a798  
)8/6(  

a651  
)6/5(  

a63/9  
)07/0(  

  b781  فرآوري ديگ
)1/4(  

a791  
)8/10(  

a646  
)8/8(  

a56/9  
)13/0(  

  b771  فرآوري پرس
)6/8(  

b773 

)1/9(  
b629  
)5/7(  

b31/9  
)10/0(  

  سبزوار

SEM  0/4  9/3  4/3  05/0  
  a780  هاي خام نمونه

)8/13(  
a791  
)3/20(  

a655  
)8/16(  

a70/9  
)25/0(  

  a773  فرآوري ديگ
)1/4(  

a787  
)7/4(  

a 644  
)9/3(  

a53/9  
)05/0(  

  سمنان

SEM  96/2  05/4  78/3  06/0  
DMD :پذيري ماده خشك،  گوارش:OMDپذيري ماده آلي،   گوارشDOMD :گرم در كيلوگرم ماده خشك(پذير در ماده خشك  ماده آلي گوارش( ،ME :سم انرژي قابل متابولي

  ).مگاژول در كيلوگرم ماده خشك(
  ).>05/0P(باشند  دار مي هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون داراي تفاوت معني ميانگين
  
  گيري نتيجه

كاربرد فرايند حرارتي غير مستقيم بستر جوجه 
 يم و مس را اندكيزي، منCPگوشتي، هرچند غلظت 

ها،  ژنسازي بستر از پاتو كاهش داده است، اما با سالم
تواند منجر به توليد يك مكمل پروتئيني غني از  مي

، مواد معدني مناسب ) درصد5/25حدود (ن خام يپروتئ
 تغذيه يو سطح انرژي قابل متابوليسم نسبتاً مطلوب برا

، با توجه به افزايش قيمت نشخواركنندگان شود
 و از شده جيره، هاي پروتئيني، قيمــت تمـــام مكمل

از . دــاهش دهـــي را كـــمحيط ست مشكالت زييسو
 يسه با فراوريند پرس كردن، در مقايگر، فراي ديسو
م، يم، سديزيم، منين خام، كلسي، غلظت پروتئيرارتـــح

  . قرار داردي را كاهش داد و در درجه بعدMEمس و 
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