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معرفی کنجاله های پروتئینی

فصل اول



مقدمه
کنجاله  دانه هاي روغني بقایاي برجاي مانده پس از جداسازي روغن از 
دانه هاي روغني هستند. کنجاله ها داراي مقادیر زیادي پروتئین )200 تا 500 
دو  از  معموالً  مي باشند.  ثابت  نسبتًا  پروتئیني  کیفیت  با  کیلوگرم(  در  گرم 
روش اصلي )فیزیکي و شیمیایي( براي جداسازي روغن از دانه هاي روغني 
استفاده مي شود. در روش فیزیکي براي خارج نمودن روغن، از فشار مکانیکی 
استفاده شده ولی در روش شیمیایي از حالل آلي )معموالً هگزان( استفاده 
مي شود. در روش استفاده از فشار، دانه روغني شکسته و فشرده مي شود و 
در دماي 104 درجه سانتي گراد به مدت 15 تا 20 دقیقه پخته مي شود. سپس 
دما به 115 درجه سانتي گراد افزایش مي یابد تا زماني که رطوبت به 30 گرم 
در کیلوگرم کاهش یابد. ماده حاصله تحت فشار در حین عبور از استوانه اي 
تا 40  این روش حاوي 25  در  پسمانده حاصله  گیرد.  مي  قرار  دار  سوراخ 
گرم در کیلوگرم روغن است. در روش استفاده از حالل، اولین مرحله فلسي 
نمودن1 است. پس از آن با نفوذ حالل در فلس ها روغن استخراج مي شود. 
از 10 گرم در کیلوگرم  کمتر  مقدار روغن موجود در مواد پسمانده معموالً 

است )نویدشاد و جعفری صیادی، 1379(.

1- Flaking
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ساالنه  در حال حاضر  کشور  داخل  در  مصرفي  گیاهي  پروتئیني  منابع 
تولید  به  میزان 800 هزار تن است که فقط 160 هزار تن در داخل کشور 
به کمبود شدید کنجاله  دانه هاي روغني در داخل کشور،  با توجه  مي شود. 
استفاده بهینه و مطلوب براي جلوگیري از هدر رفتن مواد مغذي و تأثیر در 
بازده اقتصادي الزم و حیاتي است. لذا رفع چنین مشکلي نیاز به شناخت 
دقیق کمیت و کیفیت مواد مغذي )پروتئین و اسیدهاي آمینه( منابع پروتئیني 
دارد که با کمک آن تنظیم جیره هاي خوراکي متوازن عملي خواهد بود. از 
طرفي بر اساس گزارشات علمي حدود 30-20 درصد هزینه خوراک طیور 
متعلق به اسیدهاي آمینه است که با به کارگیري اسیدهاي آمینه قابل هضم 
کرد.  جلوگیري  محیط  آلودگي  و  هزینه  اتالف  از  مي توان  جیره نویسي  در 
همچنین به دلیل استفاده بیش از حد نیاز طیور و یا غیر متوازن بودن جیرة 
غذایي، هزینه خوراک افزایش یافته و سود حاصله کم خواهد شد و از طرفي 
سینه  )تاول هاي  ماهیچه اي  ضایعات  مانند  متابولیکي  عوارض  بروز  سبب 
و سوختگي در قسمت مفصل زانو( مي شود. با به کارگیري قابلیت هضم 
اسیدهاي آمینه مي توان از وقوع این مشکل جلوگیري کرد و عملکرد پرنده 
را افزایش داد. در شرایط فعلي که هزینه خوراک در پرورش طیور نسبتًا زیاد 
و سود اندک است، تالش زیادي جهت ممانعت از استفاده مواد مغذي به 
مقدار بیش از حد نیاز، حداقل براي مواد مغذي گران قیمت، وجود دارد. از 
وارداتي  طیور  تغذیه  در  کنجاله سویاي مصرفي  عمده  قسمت  که  آنجایی 
است، کنجاله هاي کلزا و آفتابگردان مي تواند جایگزین مناسبي در این زمینه 
از حدود 30 سال  کلزا  مناسب  ارقام  انتخاب  و  کلزا  ایران کشت  در  باشد. 
پیش به طور مؤثري آغاز شده است. ارقامي که از سال 1352 تا 1357 در 
ایران کشت شد عمدتًا شامل اورو، بلیندا، اورینت ریجنت، رافائل، گلوبال و 
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تاور بودند که به دلیل مناسب نبودن کیفیت آنها و عدم تطابق با ارقام جدید 
کلزاي اصالح شده دوصفر )کانوال( با ارقام جدید جایگزین شدند. با انجام 
تحقیقات مداوم سه رقم زرگل، طالیه و استقالل در سال 1376 جهت کشت 
معرفي شد و از آن زمان تاکنون ارقام اصالح شده دوصفر از جمله کالورت، 
اوکاپس و طالیه به صورت زمستانه و پي اف، آپشن و هایوال 401 به صورت 
بهاره کشت مي شوند. از نقطه نظر مقدار تولید دانه کلزا در کشور سطح زیر 
کشت و میزان تولید این دانه از سال 1377 الي 1381 به ترتیب 20 و 26 برابر 
افزایش داشته است. زراعت دانه کلزا از نظر سازگاري با شرایط زراعي ایران، 
کوتاه بودن مدت رشد، امکان چندین کاشت و برداشت در سال، مناسب بودن 
برای تناوب کشت با غالت و کنترل آفات آن، کشت دیمي، نیاز آبي کم و 
ظرفیت مطلوب تولید آن )گاهي بیش از 6 تن در هکتار( از جمله مزایای این 
 دانه روغنی است. اسیدهاي آمینه کنجاله کلزا داراي قابلیت هضم مناسبي 
نسبتًا  پروتئین  مقدار  داراي  آفتابگردان  کنجاله  مي باشد.  درصد(   85 )تقریبًا 
مناسب و متغیري )28 تا 45 درصد( بوده که به مقدار پوسته گیري و الیاف 
خام بستگي دارد ولي مقدار لیزین آن نسبت به سویا کمتر است. بنابراین 
دستنامه حاضر برای نیل به اهداف زیر و با نمونه برداري از کنجاله هاي سویا، 
ترکیبات  تعیین  و  کشور  مختلف  کارخانه هاي  محصول  آفتابگردان  و  کلزا 
خاکستر  خام،  پروتئین  خام،  فیبر  خام،  انرژي  آمینه،  )اسیدهاي  شیمیایي 
خام(، انرژي قابل متابولیسم، قابلیت هضم پروتئین و اسیدهاي آمینة آن ها 
با استفاده از روش هاي بیولوژیکي متفاوت )خروس هاي سالم و سکوم برداري 

شده( نگارش تدوین گردید.
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اهداف 
1- تعیین ترکیبات شیمیایي کنجاله هاي سویا، کلزا و آفتابگردان محصول 

کارخانه هاي مختلف کشور
2- تعیین انرژي قابل متابولیسم، قابلیت هضم پروتئین و اسیدهاي آمینه 
کنجاله هاي سویا، کلزا و آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف با استفاده 

از جوجه هاي گوشتي و خروس هاي بالغ  سالم و سکوم برداري شده
و  میکروبي دستگاه گوارشي جوجه هاي گوشتي  فعالیت  اثرات  تعیین   -3
سکوم خروس هاي بالغ بر قابلیت هضم مواد مغذي کنجاله هاي سویا، کلزا 

و آفتابگردان 
4- توصیة نتایج پژوهش براي جیره نویسي طیور و کمک به تدوین جداول 

استاندارد
5- باال بردن بازده بیولوژیکي طیور با استفاده بهینه از منابع پروتئیني گیاهي  

داخل کشور

کنجاله سویا
عنوان  به  و  بوده  طیور  تغذیه  در  استفاده  مورد  کنجالة  بیشترین  سویا  کنجالة 
منبع پروتئیني استاندارد براي ارزیابي سایر منابع پروتئین گیاهي جهان به شمار 
فرعي  محصول هاي  از  یکي  سویا  کنجالة   .)1378 ساالرمعینی،  و  )گلیان  مي رود 
صنعت روغن گیري دانه سویا است. 60 درصد دانه از روغن و پروتئین و 30 درصد 
آن از کربوهیدرات تشکیل شده است. مقدار روغن دانه سویا بین 23-14 درصد 
و مقدار پروتئین آن بین 50-32 درصد متغیر بوده و به اثرات محیطي و ژنوتیپ 
گیاهي بستگي دارد. اهمیت اقتصادي پروتئین سویا بیشتر از روغن آن است، زیرا 
بخش عمده دانه سویا را پروتئین تشکیل مي دهد )تصاویر 1 تا 5(. در کارخانه هاي 
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روغن گیري، هنگام خرد شدن لوبیاي سویا سه محصول اساسي به نام روغن، کنجاله 
و پوسته به دست مي آید )کامیاب، 1380(. روغن به وسیله حالل هاي شیمیایي و 
گاهي از راه مکانیکي استخراج مي شود و مواد باقي مانده به منظور کاهش عوامل 
ضد تغذیه اي1 موجود در آن ها و خارج کردن باقي مانده هاي حالل، حرارت داده شده 
و کنجالة سویا را تشکیل مي دهد. کنجالة سویا داراي پروتئین زیاد و ساختار اسید 

آمینه اي بسیار مناسبي است. مقدار 
متیونین  مقدار  ولي  زیاد  آن  لیزین 
کمي دارد. متیونین اولین اسید آمینه 
نظر  از  است.  آن  در  محدودکننده 
سیستین در کمتر از حد مطلوب و 
تریپتوفان در مرز حاشیه اي قرار دارد 
نیتروژن موجود  و حدود 95 درصد 
در آن جزء پروتئین حقیقي بوده و 
است  مناسب  حیوانات  تمام  براي 

.)1997 ,Wiryvan(

تصویر 1 – گیاه سویا

تصویر 2- کنجاله سویا پرک شده

1- Anti-nutrient
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کنجاله کلزا
کنجالة کلزا مواد باقي مانده پس از جداسازي روغن از واریته هاي اصالح شده دانة 
کلزا مي باشد )گلیان، 1378(. روغن از طریق مکانیکي از دانه استخراج شده و اگر 
جهت استخراج روغن از حالل استفاده شود، مقدار روغن باقي مانده در کنجالة حاصله 
کمتر خواهد بود )کامیاب، 1380(. اسامی کانوال و کلزا به ترتیب واژه های کانادایي و 

تصویر 3- کنجاله سویا پلت شده

تصویر 4- کنجاله سویا به شکل کرامبل

تصویر 5- کنجاله سویا )از هر سه شکل(
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فرانسوي کلزا اصالح شده می باشند )تصاویر 6 تا 9(. تفاوت اصلي دانة کانوال و کلزا 
پروتئین کروسیفرین  پروتئین هاي ذخیره اي آن ها است. در کانوال بیش تر  الگوي  در 
)گلوبولین S11( و در کلزا بیش تر پروتئین ناپین )آلبومین S2( وجود دارد. بر اساس 
تعریف انجمن کانوالي کانادا در واریته هاي کانوال باید کمتر از دو درصد اسیدهاي 
چرب را اسید آروسیک تشکیل داده باشد و همچنین مقدار گلوکوزینوالت ها به ازاء 

.)Bell, 1984( هر گرم ماده خشک دانه بدون روغن کمتر از 30 میکرومول باشد
در  آن  متابولیسم  قابل  انرژي  مقدار  و  است  پروتئیني  مکمل  کلزا  کنجاله 
قابل  انرژي  مقدار  مي آید.  حساب  به  مهم  فاکتور  یک  عنوان  به  جیره نویسي 
متابولیسم کنجالة کلزا تحت تأثیر عواملي از جمله تنوع بین واریته ها، روش هاي 
و  گونه  کنجاله،  در  باقیمانده  روغن  و  پروتئین  خام،  الیاف  مقدار  عمل آوري، 
با  گیرد.  مي  قرار  آن  انرژي  مقدار  گیري  اندازه  روش  همچنین  و  طیور  سن 
کاهش سطح گلوکوزینوالت از طریق اصالح نباتات، مقدار انرژي قابل متابولیسم 
کلزا کنجاله  در  خام  پروتئین  مقدار   .)Bell, 1984( مي یابد  افزایش   کنجاله 
از  و  بوده  متوسط  کیفیت  با  پروتئیني  داراي  کنجاله  این  است.  درصد   32-38
قابلیت هضم کمتري نسبت به کنجالة سویا برخوردار است. از لحاظ اسیدهاي 
لیزین  داراي  ولي  است؛  مقایسه  قابل  سویا  کنجالة  با  خوبي  به  آمینه ضروري 
کمتر و متیونین بیشتري است. مقدار پروتئین آن در اثر عملیات روغن گیري در 
کارخانه ها و محیط کشت دانه و نوع واریته تغییر مي یابد. در مرحله روغن گیري 
مي کند.  تغییر  پروتئین  مقدار  کنجاله،  در  خام  الیاف  و  روغن  مقدار  تغییر  با 
مؤثرند  آن  پروتئین  مقدار  بر  نیز  خاک  کیفیت  و  اقلیم  مانند  محیطي   عوامل 
)Adeola, O. 2005(. کنجاله کلزا مي تواند به طور کامل جایگزین کنجاله سویا در 
 جیره طیور شود بدون اینکه اثرات سوء بر عملکرد و ابقاء مواد مغذي داشته باشد 

.)Zuprizal et al., 1993(
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تصویر 6- گیاه کلزا

تصویر 7- کنجاله کلزا پرک شده

تصویر 8- کنجاله کلزا پلت شده

تصویر 9- کنجاله کلزا به شکل کرامبل
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کنجاله آفتابگردان
نام علمي Helianthus Annuse پس از سویا، کلزا و  با  آفتابگردان 
بادام زمیني چهارمین دانة روغني جهان است. در ابتدا به عنوان گیاه زینتي به 
شمار مي رفت، ولي در حال حاضر به یکي از منابع تأمین روغن و پروتئین هاي 
گیاهي تبدیل شده است. کنجالة آفتابگردان به عنوان یک محصول فرعي از 
صنعت استخراج روغن به دست مي آید )تصاویر 10 تا 13(. روغن از دانة با 
پوسته و یا بدون پوسته استخراج مي شود به این دلیل کنجاله هاي آفتابگردان 

با کیفیت هاي متفاوت به دست مي آید که عبارتند از:
1- کنجاله ی حاصل از روغن گیری دانه کامل با پرس مکانیکي 

2- کنجاله ی حاصل از استخراج روغن دانه کامل با حالل شیمیایي
3- کنجاله ی حاصل از پرس مکانیکي دانه هاي بدون پوسته

4- کنجاله ي حاصل از روغن گیری دانه هاي بدون پوسته با حالل هاي شیمیایي
کنجالة آفتابگردان از نظر پروتئین و کربوهیدرات ها غني تر از دانه کامل 
آن بوده و مقدار روغن آن بسته به نحوه ی استخراج، از یک تا 10 درصد 
متغیر است. مقدار الیاف خام کنجالة آفتابگردان زیاد بوده و اگر منشأ آن از 
پوشش دانه ها باشد به مقدار اندکي قابل هضم خواهد بود که باید قبل از 
مصرف به صورت ریز آسیاب و یا خرد شوند. در صورت جدا شدن با حالل 
به طور متوسط حدود 220 گرم الیاف خام و 430 گرم پروتئین خام در هر 
کیلوگرم ماده خشک مي باشد. مقدار انرژي قابل متابولیسم آن در طیور معادل 
1934 کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک است. در صورت جدا شدن به روش 
مکانیکي داراي مقادیر چربي بیشتر، الیاف خام و پروتئین کمتري است. رنگ 
به مقدار پوسته آن و دمایي که در حین استخراج  آفتابگردان بسته  کنجالة 

.)Alzueta et al., 1999( روغن دیده، از خاکستري تا سیاه متغیر است
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کنجالة آفتابگردان با پوستة کم براي تغذیه نشخوارکنندگان مناسب است؛ 
در حالي که کنجاله هاي بدون پوسته بیشتر براي تغذیه خوک و طیور به کار 
مي روند. مقدار پروتئین خام کنجالة آفتابگردان بسته به مقدار عصاره گیري و 
پوسته گیري از 29 تا 45 درصد تغییر کرده و ارتباط معکوسي با مقدار الیاف 
خام آن دارد )Vilamide et al., 1998; Selvaraj et al., 2004(  پروتئین 
آلبومین، درصد   17-23 گلوبولین،  درصد   55-60 حاوي  آفتابگردان   کنجالة 
17-11 درصد گلوتلین و 4-1 درصد پروالمین است. پروتئین کنجالة آفتابگردان 
آمینه  اسید  است.  آمینه ضروري  اسیدهاي  از  مناسبي  نسبتًا  مقادیر  حاوي 

لیزین و لوسین به مقدار کمي در پروتئین 
کنجالة آفتابگردان یافت مي شوند. 

پروتئیـن  در  متیـونیـن  مقـدار 
کنجالـة آفتابگـردان نسبتًا زیـاد 
متیونین  از  آن  مقدار  ولي  بوده، 
 کنجالـة کنجـد کمتـر اسـت 

 .)Selvaraj et al., 2004(

تصویر 11 – دانه آفتابگردان

تصویر 10- گیاه آفتابگردان 
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تصویر 12- کنجاله آفتابگردان پرک شده

تصویر 13- کنجاله آفتابگردان پلت شده



انرژی قابل متابولیسم کنجاله های
 پروتئینی در طیور

فصل دوم



جوجه گوشتی
کنجاله سویا

سن  در  سویا  کنجاله  آنالیز  از  حاصل  متابولیسم  قابل  انرژي  نتایج 
آزمایش  نتایج   .)14 )تصویر  است  شده  آورده   1 جدول  در  روزگي   21
متابولیسم  قابل  انرژي  ظاهري  متابولیسم  قابل  انرژي  مقدار  که  داد  نشان 
انرژي  و  حقیقي  متابولیسم  قابل  انرژي  ازت،  براي  شده  تصحیح  ظاهري 
متفاوت  محصوالت  بین  ازت  براي  شده  تصحیح  حقیقي  متابولیسم  قابل 
کنجاله سویای کشور تفاوت معنی داری وجود دارد )P >0/05(. میانگین 
انرژي قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده 
براي ازت، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و انرژي قابل متابولیسم حقیقي 
تصحیح شده براي ازت به ترتیب 2760/38±140/91، 2734±141/26، 
141/09±2785 و 141/26±2756 کیلوکالری در کیلوگرم براساس ماده 
ظاهري  و  ظاهري  متابولیسم  قابل  انرژی  مقدار  بیشترین  مي باشد.  خشک 
تصحیح شده براي ازت، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و حقیقي تصحیح 
 ± ترتیب 119/84  به   5 کنجاله سویا  آزمایشی  تیمار  در  ازت  براي  شده 
3092/60، 115/8±3070/18، 119/63±3118/21 و 3091/99±115/74 
به   2 سویا  کنجاله  آزمایشی  تیمار  در  کمترین  و  کیلوگرم  در  کیلوکالری 
ترتیب 55/07± 2394/47، 57/73±2378/5، 56/15± 2419/4 و 58 ± 

2400/37 کیلوکالری در کیلوگرم است.
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جدول1 - انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي سویا در جوجه هاي گوشتي در سن 21 روزگي )کیلوکالري در کیلوگرم(

)P>0/05( میانگین هایي که درهرستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالفات معني دار مي باشد

AMEAMEnTMETMEnنوع سویا

bc2818 bc2871 bc2840 bc 2846کنجاله سویا 1

e2378 e2419 e2400 e 2394کنجاله سویا  2

cd2649 cd2701 cd2671 cd 2676کنجاله سویا 3

bc2724  bc2768 bc2745 bc 2743کنجاله سویا 4

a3070 a3118 a3091 a 3092کنجاله سویا 5

bc2839 bc2897 bc2861 bc 2872کنجاله سویا 6

ab2903 ab2958 ab2925 ab  2933کنجاله سویا 7

bc2770 bc2826 bc2792 bc 2801کنجاله سویا 8

de2458 de2509 de2479 de 2484کنجاله سویا 9

2760273427852756ميانگين

140141141141خطاي استاندارد

تصویر 14- قابلیت هضم کنجاله سویا در جوجه گوشتی
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کنجاله کلزا
نتایج انرژي قابل متابولیسم حاصل از آنالیز کنجاله کلزا در سن 21 روزگی در 
جدول 2 آمده است )تصویر 15(. نتایج نشان داد که مقدار انرژي قابل متابولیسم 
ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي ازت، انرژي قابل متابولیسم 
تیمارهاي  کل  ازت  براي  شده  تصحیح  حقیقي  متابولیسم  قابل  انرژي  و  حقیقي 
قابل  انرژي  میانگین   .)P<0/05( ندارد به هم اختالف معنی داری  آزمایشي نسبت 
متابولیسم ظاهري و ظاهري تصحیح شده براي ازت، انرژي قابل متابولیسم حقیقي 
و حقیقي تصحیح شده براي ازت به ترتیب 192/98 2521/3±، 189/48 2497±، 

192/78 ±2546/6 و 191/07 ±2515/9 کیلوکالری در کیلوگرم می باشد. 

 جدول 2- انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي کلزا در جوجه هاي گوشتي درسن 21روزگي)کیلوکالري در کیلوگرم(

انرژی قابل 
متابولیسم

میانگینكنجاله كلزا 5كنجاله كلزا 2كنجاله كلزا 1
خطاي 

استاندارد 

AME2688267621982521192

AMEn2656264721872497189

TME2714270122242546192

TMEn2678266822002515191

تصویر 15- قابلیت هضم کنجاله کلزا در 
جوجه گوشتی
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کنجاله آفتابگردان
نتایج انرژي قابل متابولیسم حاصل از آنالیز کنجاله آفتابگردان در سن 21 روزگی 
در جدول 3 مشاهده می گردد )تصویر 16(. بین مقدار انرژي قابل متابولیسم ظاهري، 
انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي ازت، انرژي قابل متابولیسم حقیقي 
و انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده براي ازت در بین تیمارهاي آزمایشي 
اختالف معني دار مشاهده نگردید )P< 0/05(. میانگین انرژي قابل متابولیسم ظاهري 
و ظاهري تصحیح شده براي ازت، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و حقیقي تصحیح 
شده براي ازت به ترتیب 228/31 2597/26±، 2576/3±226/47، 2622/51±228/39 

و 226/5 ±2598/13 کیلوکالری در کیلوگرم مي باشد. 
جدول3- انرژي قابل متابولیسم )میانگین± خطاي استاندارد( کنجاله آفتابگردان در جوجه هاي گوشتي در 

سن 21 روزگي )کیلوکالري درکیلوگرم(

انرژی قابل 
متابولیسم

كنجاله 
آفتابگردان 1

كنجاله 
آفتابگردان 2

كنجاله 
آفتابگردان 3

كنجاله 
آفتابگردان 4

میانگین
خطاي 

استاندارد 

AME24052641284624952597228

AMEn23802611282624872576226

TME24302666287125202622228

TMEn24012633284725092598226

تصویر 16- قابلیت هضم کنجاله آفتابگردان در جوجه 
گوشتی



21

خروس بالغ
کنجاله سویا

نتایج مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 
اندازه گیري شده با استفاده از خروس هاي بالغ به روش بیولوژیکي در جدول 4 ارائه شده 
است )تصویر 17(. بین میانگین مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري )AME(، انرژي 
متابولیسم  قابل  انرژي   ،)AMEn( نیتروژن  براي  متابولیسم ظاهري تصحیح شده  قابل 
 )TMEn( و انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده براي نیتروژن )TME( حقیقي
)P>0/05(؛  است  معني دار  تفاوت  مختلف  کارخانه هاي  محصول  سویاي  کنجاله هاي 
به طوري که تفاوت مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري 
تصحیح شده براي نیتروژن، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و انرژي قابل متابولیسم حقیقي 
تصحیح شده براي نیتروژن در کنجاله هاي سویا به ترتیب 377، 352، 312 و 470 کیلوکالري 
انرژي  متابولیسم ظاهري،  قابل  انرژي  مقادیر  ترین  بیش  ماده خشک است.  کیلوگرم  در 
قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن و انرژي قابل متابولیسم حقیقي در 

کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي 1، 
6 و 8 و بیش ترین مقدار انرژي قابل 

شده  تصحیح  حقیقي  متابولیسم 
براي نیتروژن در کنجالة سویاي 
است.   6 کارخانة  محصول 
همچنین کمترین مقادیر انرژي 
قابل متابولیسم ظاهري و انرژي 

قابل متابولیسم ظاهري تصحیح 
شده براي نیتروژن در کنجالة سویاي 

تصویر 17- قابلیت هضم کنجاله سویا در خروس بالغ
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محصول کارخانة 5، کمترین مقدار انرژي قابل متابولیسم حقیقي در کنجاله هاي سویاي 
متابولیسم حقیقي  قابل  انرژي  محصول کارخانه هاي 5، 4، 3، 7 و 2 و کمترین مقدار 
تصحیح شده براي نیتروژن در کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي 4 و 5 می باشد. 
میانگین مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده 
براي نیتروژن، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده 
براي نیتروژن در کنجاله هاي سویا به ترتیب 2465، 2468، 2631 و 2712 کیلوکالري 

در کیلوگرم ماده خشک است. 
انرژي  مقادیر  کاهش  سبب  خروس ها  سکوم برداري  که  داد  نشان  آزمایش  نتایج 
قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن، 
براي  شده  تصحیح  حقیقي  متابولیسم  قابل  انرژي  حقیقي،  متابولیسم  قابل  انرژي 
انرژي  مقادیر  نیتروژن کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي 1، 2، 3، 7 و 8 و 
قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن و انرژي قابل متابولیسم حقیقي 
 )P>0/05( شد   4 کارخانه  محصول  سویاي  کنجالة  نیتروژن  براي  شده  تصحیح 
)تصاویر 18 تا 21(. اگرچه تأثیر سکوم برداري بر انرژي قابل متابولیسم بقیه کنجاله ها 
داد  کاهش  عددي  نظر  از  را  آن ها  متابولیسم  قابل  انرژي  مقدار  ولي  نبود   معني دار 
متابولیسم  قابل  انرژي  ظاهري،  متابولیسم  قابل  انرژي  مقادیر  میانگین   .)P<0/05(
قابل  انرژي  حقیقي،  متابولیسم  قابل  انرژي  نیتروژن،  براي  شده  تصحیح  ظاهري 
 ،8  ،11 ترتیب  به  کنجاله هاي سویا  نیتروژن  براي  متابولیسم حقیقي تصحیح شده 
بود  سالم  خروس هاي  از  کمتر  شده  سکوم برداري  خروس هاي  در  درصد   7 و   10 

 .)P>0/05(
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جدول 4- مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 
)کیلوکالري در کیلوگرم مادة خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند
1- به ترتیب محصول کارخانه هاي گل وش نیشابور، اکسدانه، جهان، بهپاک، مارگارین، اتکاء ورامین، یگانه خزر و کشت 

و صنعت شمال 
)Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار

AME AMEn TME TMEn نوع كنجالة سویا 

12629 a2578 a2801 a2833 b

22469 bc2465 b2592 bc2647 c

32404 c2445 b2545 c2653 c

42416 c2350 cd2545 c2540 d

52251 d2286 d2489 c2634 cd

62552 ab2638 a2807 a3011 a

72447 bc2384 bc2574 bc2569 cd

82551 ab2600 a2694 ab2809 b

SEM 241/928/9641/833/81
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جدول 5- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري )AME( و انرژي قابل 
متابولیسم ظاهري تصحیح شده برای نیتروژن )AMEn( کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 

)کیلوکالري در کیلوگرم مادة خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند
)Standard Error of  Mean( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 8 نوع کنجالة سویاي محصول کارخانه هاي مختلف

نوع 
كنجالة سویا

AME
SEM 1

AMEn
SEM

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

12796 a2462 b47/32686 a2470 b33/8

22670 a2268 b60/62628 a2302 b43/9

32582 a2226 b29/52562 a2328 b21/8

42467236632/42418 a2281 b23

52352215166/82340223346/8

627142391102/32838253967/7

72601 a2294 b49/12509 a2258 b33/0

82700 a2402 b40/62721 a2487 b27/2

a2320 b232575 a2361 b14/5 2610ميانگين2
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جدول 6- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم حقیقي )TME( و انرژي قابل متابولیسم حقیقي 
تصحیح شده برای نیتروژن )TMEn( کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 

)کیلوکالري در کیلوگرم مادة خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند
)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 8 کنجالة سویاي محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة سویا

TME

SEM 1

TMEn

SEM
خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

12969 a2632 b48/72946 a2718 b39/3

22798 a2386 b58/22819 a2473 b40

32729 a2361 b35/02782 a2523 b31/4

42594249632/22609 a2471 b22/1

52579239956/72675259257

6292026941063041298077/6

72712 a2436 b47/42672 a2465 b37/6

82831 a2557 b34/12913 a2704 b22/4

a2495 b20/92807  a2616 b16/9  2767ميانگين2
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تصاویر 18 تا 21- مراحل سکوم برداری خروس برای 
تعیین قابلیت هضم کنجاله ها

تصویر 18

تصویر 19

تصویر 21

تصویر 20
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کنجالة کلزا 
نتایج مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف درجدول 
7 ارائه شده است. مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح 
انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح  انرژي قابل متابولیسم حقیقي و  نیتروژن،  شده براي 
مقادیر  در  تفاوت   .)P>0/05( معني داري داشت اختالف  کنجاله ها  این  نیتروژن  براي  شده 
نیتروژن،  براي  تصحیح شده  ظاهري  متابولیسم  قابل  انرژي  ظاهري،  متابولیسم  قابل  انرژي 
انرژي قابل متابولیسم حقیقي و انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده براي نیتروژن در 
کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه های مختلف به ترتیب 285، 354، 280 و 347 کیلوکالري 
قابل  انرژي  متابولیسم ظاهري،  قابل  انرژي  مقادیر  بیشترین  ماده خشک است.  کیلوگرم  در 
متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن و انرژي قابل متابولیسم حقیقي در کنجالة کلزا 
محصول کارخانة 3 و بیشترین مقدار انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده براي نیتروژن 
در کنجاله هاي کلزا 3 و 2 و کمترین آن ها به ترتیب در کنجاله هاي محصول کارخانه هاي 4 و 
1 است. میانگین مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري و ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن، 
انرژي قابل متابولیسم حقیقي و حقیقي تصحیح شده براي نیتروژن به ترتیب 2058، 2019، 

2177 و 2195 کیلوکالري در کیلوگرم ماده خشک مي باشد.
جدول 7- مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف 

)کیلوکالري در کیلوگرم مادة خشک(
AME AMEn TME TMEn نوع كنجالة كلزا1

11961 c1909 c2079 c2083 c

22142 b2115 b2271 b2035 b

32246 a2203 a2359 a2371 a

41883 c1845 c2001 c2023 c

SEM 229/524/428/624/6

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند
1- به ترتیب محصول کارخانه هاي ناز اصفهان، گلستان، یگانه خزر و اتکاء ورامین

)Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار
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نتایج تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي کلزا 
محصول کارخانه هاي مختلف در جداول 11 و 12 ارائه شده است. سکوم برداري خروس ها 
مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي 
نیتروژن، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده 
براي نیتروژن کنجالة کلزا محصول کارخانة 4 را به ترتیب 4، 7، 6 و 8 درصد کاهش 
داد )P>0/05(؛ ولیکن تأثیر معني داري بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم سایر کنجاله ها 
متابولیسم  قابل  انرژي  مقادیر  میانگین  کلي، سکوم برداري  به طور   .)P<0/05( نداشت 
ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن، انرژي قابل متابولیسم 
کلزا  نیتروژن کنجاله هاي  براي  متابولیسم حقیقي تصحیح شده  قابل  انرژي  و  حقیقي 

 )P>0/05( محصول کارخانه هاي مختلف را تقریبًا 4 درصد کاهش داد

جدول 8- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري )AME( و انرژي قابل 
متابولیسم ظاهري تصحیح شده برای نیتروژن )AMEn( کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف 

)کیلوکالري در کیلوگرم مادة خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة کلزا محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة 
كلزا

TME
 1

SEM

  AMEn

SEM
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

12025189660/41926189248/9

22183210246/82148208237/0

32270222238/22227217830/5

41941 a1824 b12/91919 a1778 b10/4

a2011 b20/82055  a1982 b17/3  2105ميانگين2
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کنجالة آفتابگردان 
مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي 
متابولیسم  قابل  انرژي  مقادیر  است.  شده  گزارش   10 جدول  در  مختلف 
ظاهري، انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن، انرژي قابل 
متابولیسم حقیقي و انرژي قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده براي نیتروژن 
کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف تفاوت معني داري داشت 
)P>0/05(؛ به طوري که، تفاوت این مقادیر در این کنجاله هاي آفتابگردان به 

ترتیب 272، 323، 287 و 344 کیلوکالري در کیلوگرم ماده خشک است. 

جدول 9- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم حقیقي )TME( و انرژي قابل 
متابولیسم حقیقي تصحیح شده برای نیتروژن )TMEn( کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف 

)کیلوکالري در کیلوگرم مادة خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دارمي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة کلزا محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة كلزا

TME

SEM 1

  AMEn

SEM
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

12140201857/52097207046/4

22310223147/32339227137/8

32391232738/52409233230/5

42064 a1938 b12/82102  a1944 b13/6

a2129 b20/22237  a2155 b17/4 2226ميانگين2
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بیشترین مقدار انرژي قابل متابولیسم در کنجاله هاي آفتابگردان محصول 
کارخانه هاي 3، 1 و 4 و کمترین آن در کنجالة آفتابگردان محصول کارخانة 
2 است. میانگین مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري، انرژي قابل متابولیسم 
ظاهري تصحیح شده براي نیتروژن، انرژي قابل متابولیسم حقیقي و انرژي 
آفتابگردان  نیتروژن کنجاله هاي  قابل متابولیسم حقیقي تصحیح شده براي 
محصول کارخانه هاي مختلف به ترتیب 1412، 1485، 1570 و 1716 کیلوکالري 

در کیلوگرم ماده خشک است. 
متابولیسم  قابل  انرژي  مقادیر  بر  معني داري  تأثیر  سکوم برداري  اگرچه 
این  ولیکن  )P<0/05(؛  نداشت  آفتابگردان  کنجاله هاي  حقیقي  و  ظاهري 

مقادیر را از نظر عددي کاهش داد. 

جدول 10- مقادیر انرژي قابل متابولیسم کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف 
)کیلوکالري در کیلوگرم ماده خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

1- به ترتیب محصول کارخانه هاي سه گل، ناز اصفهان، اتکاء ورامین و اکسدانه

 )Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار

AME AMEn TME TMEn كنجالة آفتابگردان1

11390  ab1501 a1558 a1745 a

21277 b1301 b1415 b1504 b

31549 a1624 a1702 a1848 a

41435 ab1513 a1608 a1767 a

SEM 264/252/260/549/8
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جدول 11- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري )AME( و انرژي قابل 
متابولیسم ظاهري تصحیح شده برای نیتروژن )AMEn( کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي 

مختلف )کیلوکالري در کیلوگرم ماده خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of  Mean( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة كلزا

AME
SEM 1

  AMEn
SEM

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

114731308132/115291472109/0

21306124759/71318128449/92

31590150783/71624162465/7

41459141191/41510151674/2
1457136845/41495147436/94ميانگين2

جدول 12- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر انرژي قابل متابولیسم حقیقي )TME( و انرژي قابل 
متابولیسم حقیقي تصحیح شده برای نیتروژن )TMEn( کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف 

)کیلوکالري در کیلوگرم ماده خشک(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة كلزا

TME

SEM 1

TMEn

SEM
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

116271488120/91755173696/5

21440139068/31515149363/4

31745165997/81851184587/7

41640157761/11774175926/6
1613152942/81724170835/2ميانگين2



قابلیت هضم پروتئین کنجاله های
 پروتئینی در طیور

فصل سوم



کنجالة سویا
مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي سویاي محصول 
روش  به  بالغ  خروس هاي  از  استفاده  با  شده  اندازه گیري  مختلف  کارخانه هاي 
حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  است.  شده  گزارش   13 جدول  در  بیولوژیکي 
معني داري  تفاوت  مختلف،  کارخانه هاي  محصول  سویاي  کنجاله هاي  پروتئین 
پروتئین  حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  در  تفاوت  مقدار   .)P>0/05( داشت 
این کنجاله ها به ترتیب 4/3 و 3/5 درصد است. قابلیت هضم ظاهري پروتئین 
در کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي 6 و 7 بیشترین مقدار و در کنجالة 
کارخانه 4 کمترین مقدار مي باشد. قابلیت هضم حقیقي پروتئین درکنجاله هاي 
کارخانه هاي 6، 7 و 1 به ترتیب بیشترین مقدار و در کنجاله هاي 4 و 3 کمترین 
مقدار مي باشد. میانگین قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین در کنجالة سویا 
به ترتیب 85/5 و 86/7 درصد است. سکوم برداري خروس ها مقادیر قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي سویا به جز کنجالة سویاي محصول کارخانة 
6 را تحت تأثیر قرار داد )P>0/05، جدول 13( مقادیر قابلیت هضم ظاهري و 
حقیقي این کنجاله هاي سویا در خروس هاي سکوم برداري شده به ترتیب 3 و 4 
میانگین مقادیر  از خروس هاي سالم است. سکوم برداري خروس ها  درصد کمتر 
قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي سویا را به ترتیب 2/8 و 2/9 

.)P>0/05( درصد کاهش داد
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جدول 13- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین1 کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 
)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

1- نیتروژن مدفوع محاسبه شده با فرمول  

2- به ترتیب محصول کارخانه هاي گل وش نیشابور، اکسدانه، جهان، بهپاک، مارگارین، اتکاء ورامین، یگانه خزر و کشت و صنعت شمال

)Standard Error of  Means( 3- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريكنجالة سویا2
186/4 bc87/6 ab

286/1 c87/0 b

384/2 de85/3 cd

483/3 e85/0 d

584/4  d86/1 c

687/6 a88/5 a

787/2 ab88/0 ab

885/0 d86/0 cd

SEM 30/330/33

جدول 14- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي سویاي 
محصول کارخانه هاي مختلف )درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 8 نوع کنجالة سویاي محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة 
سویا

قابلیت هضم ظاهري
 1

SEM

TMEn
قابلیت هضم 

حقیقي خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

188/0  a84/8 b0/3289/4 a85/9 b0/33
287/7 a84/6 b0/3888/7 a85/4 b0/37
386/1 a82/3 b0/2087/3 a83/3  b0/25
485/0 a81/5 b0/7886/6 a83/4 b0/80
585/8 a83/0 b0/4787/6 a84/6 b0/41
687/787/40/1988/788/30/27
788/4 a86/1 b0/3089/2 a86/9 b0/26
886/3 a83/7  b0/2787/3 a84/6 b0/23

a84/2 b0/1488/1 a85/3 b0/14  86/9ميانگين2
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کنجالة کلزا
حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  مقادیر  که  داد  نشان  بیولوژیکي  آزمایش  نتایج 
دارد  معني داري  تفاوت  مختلف  کارخانه هاي  محصول  کلزا  کنجاله هاي  پروتئین 
پروتئین  حقیقي  و  ظاهري  قابلیت هضم  در  تفاوت  مقدار   .)15 )P>0/05، جدول 
این کنجاله هاي کلزا به ترتیب 6/3 و 6/4 درصد است؛ به طوري که به جز کنجالة 
کلزا محصول کارخانة 4، کنجاله هاي کارخانه هاي دیگر بیشترین مقادیر قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي پروتئین را دارند. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي 

پروتئین این کنجاله ها به ترتیب 82 و 83  درصد است.
جدول 15- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف 

)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

1- به ترتیب محصول کارخانه هاي ناز اصفهان، گلستان، یگانه خزر و اتکاء ورامین.

)Standard Error of  Means( 2-اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريكنجالة كلزا1

184/2 a85/2 a

282/7 a83/7 a

383/3 a84/2 a

477/9 b78/8 b

SEM20/530/52
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تأثیر سکوم برداري خروس ها بر مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین 
کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف در جدول 16 ارائه شده است. مقدار 
قابلیت هضم )ظاهري و حقیقي( پروتئین کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي 1 
و 4 در خروس هاي سکوم برداري شده به ترتیب تقریبًا 7 و 6 درصد کمتر از مقادیر 
قابلیت  مقادیر  میانگین  کلي،  به طور   .)P>0/05( بود  آن ها در خروس هاي سالم 
هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف در 
خروس هاي سکوم برداري شده به ترتیب 3/7 و 3/9 درصد کمتر از خروس هاي سالم 

 )P>0/05( است

جدول 16- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي کلزا محصول 
کارخانه هاي مختلف )درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة کلزا محصول کارخانه هاي مختلف

كنجالة 
كلزا

قابلیت هضم ظاهري

SEM 1

TMEn
قابلیت هضم 

حقیقي خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

187/4 a81/0 b0/3888/5 a82 b0/36

283/182/30/3284/283/30/31

383/483/10/2684/5840/27

480/4 a75/4 b0/1081/4 a76/2 b0/09

a80/5 b0/3884/7 a81/4  b0/37 83/6ميانگين2
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کنجالة آفتابگردان
محصول  آفتابگردان  کنجاله هاي  پروتئین  حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  مقادیر 
که  طوري  به  جدول17(؛   ،P>0/05( داشت  معني داري  تفاوت  مختلف  کارخانه هاي 
و   3/1 ترتیب  به  کنجاله ها  این  حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  مقادیر  در  تفاوت 
2/6 درصد است. کنجالة آفتابگردان محصول کارخانه 2 بیشترین و کنجالة آفتابگردان 
محصول کارخانه 1 کمترین مقادیر قابلیت هضم ظاهري  و حقیقي  پروتئین را دارند. 
میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین این کنجاله ها به ترتیب 83/3 

و 84/9 درصد است.

جدول 17- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي 
مختلف )درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

1- به ترتیب محصول کارخانه هاي سه گل، ناز اصفهان، اتکاء ورامین و اکسدانه

)Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريكنجالة آفتابگردان1

181/7 c83/6 b

283/8 a86/3 a

383/4 b84/8 b

483/3 b84/9 b

SEM 20/410/42
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پروتئین کنجاله هاي  قابلیت هضم ظاهري و حقیقي  مقادیر  سکوم برداري 
 ،P>0/05( آفتابگردان به جز کنجالة آفتابگردان محصول کارخانة 1 را کاهش داد
جدول18(. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي 
آفتابگردان در خروس هاي سکوم برداري شده به ترتیب 3/6 و 3/8 درصد کمتر 

.)P>0/05( از خروس هاي سالم است

جدول 18- تأثیر سکوم برداري خروس ها بر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي پروتئین کنجاله هاي آفتابگردان 
محصول کارخانه هاي مختلف )درصد(

كنجالة 
آفتابگردان

قابلیت هضم ظاهري

SEM 1

TMEn

قابلیت هضم 
حقیقي خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده

182/780/70/8184/682/60/72

286/1 a83/6 b0/3287/6 a84/9 b0/43

385/5 a81/3 b0/5687/1 a82/5 b0/69

485/0 a81/5 b0/5186/9 a82/9 b0/29

a81/8 b0/2986/6 a83/3 b0/28 84/8ميانگين2

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of  Mean( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف
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قابلیت هضم پروتئین کنجاله های
 پروتئینی در طیور

فصل چهارم



جوجه گوشتی 
از  حاصل  سویا  کنجاله  آمینه  اسیدهاي  هضم  قابلیت  براي  آزمایش  نتایج 
کارخانجات کشور در جدول 19 نشان داده شده است. در سن 21 روزگي 
بیشترین قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه )93/82 و 96/12 
درصد( مربوط به کارخانه 7 و کمترین آن مربوط به کارخانه 2 )67/10 و 68/04( 
 .)P>0/05( مي باشد که نسبت به سایر کارخانجات اختالف آماري نشان داد
آمینه کنجاله سویا در   اسیدهاي  قابلیت هضم ظاهري و حقیقي  بطوریکه 
داد ) P>0/05( که  نشان  آماري  براي کارخانجات اختالف  سن 42 روزگي 
بیشترین قابلیت هضم ظاهري و حقیقي در کارخانه 6  )85/39 و 87/09( و 
کارخانه 9 )87/02 و 87/61 درصد( و کمترین آن مربوط به کارخانه 2 )58/83 

و 59/08 درصد(  است. 
جدول 19 - مقایسه قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا 9 کارخانه روغن کشی با استفاده از روش 

فضوالت در سن 21 و 42 روزگی جوجه های گوشتی  )درصد(

شماره كارخانه*

سن

42 روزگی21 روزگی

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهریقابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهری

191/51 ab92/ 19 ab83/ 86 ab84/ 55 ab

267/10 e68/ 04 e58/83 d59/ 70 d

388/ 52 ab91/ 06 ab80/ 14 cab80/ 99 cab

478/ 85 cd80/ 19 cd81/ 88 ab82/75 cab

576/ 67 cd79/98 cd72/ 29 c74/07 c

671/ 79 de73/ 84 de85/39 a87/09 a

793/ 82 a96/ 12 a74/ 58 bc75/64 cb

883/ 21 bc84/ 72 bc83/ 14 ab83/69 ab

982/37 bc84/79 bc87/02 a87/61 a

*-کارخانه هاي جهان، گل وش نیشابور، کشت و صنعت شمال، اتکاء ورامین، بهپاک، مارگارین، اکسدانه، سه گل خراسان و یگانه خزر 
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اختالف  داراي  است  مشابه  غیر  حروف  داراي  ستون  هر  در  که  میانگین هایي 
و  ظاهری  هضم  قابلیت  که  داد  نشان  آزمایش  نتایج   )P>0/05( معني دارمي باشند 
معنی داری  اختالف  دارای  روزگی   21 سن  در  سویا  کنجاله  آمینه  اسیدهای  حقیقی 
می باشند که بیشترین قابلیت هضم  ظاهری و حقیقی اسید آمینه اسید اسپارتیک 
آمینه  اسید  و  درصد(   90/96 و   87/54( اسیدگلوتامیک  درصد(،   87/08 و   86/35(
پرولین )86/69 و 90/05 درصد( است )P>0/05( در سن 42 روزگی بیشترین قابلیت 
لیزین  و  درصد(   86/31 و   86/24( سیستئن  آمینه  اسید  حقیقی  و  ظاهری   هضم 
)86/94 و 87/59 درصد(، کمترین قابلیت هضم ظاهری و حقیقی اسید آمینه ایزولوسین 

  .)P>0/05( نشان داد  )67/66 و 68/42 درصد(

جدول20 - میانگین قابلیت هضم اسید های آمینه کنجاله سویا با استفاده از روش بیولوزی فضوالت در سن 
21 و 42 روزگی جوجه های گوشتی )درصد(

نوع
اسیدهای آمینه

سن پرنده
42 روزگی21 روزگی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

a 86/35ab 87/08abc 79/63abcd 80/96اسيد آسپارتيک
a 87/54a 90/96abc 80/65abcd 83/81اسيد گلوتاميک

ab 84/54abc 84/94abcd 77/07abc de 78/15سرین
ab 80/99abc 83/75bcd 73/98bcde 74/71گليسين
a 86/69ab 90/05ab 84/44abc 85/06پرولين
ab 82/36abc 84/68abcd 78/74a bcde 79/67تيروزین
ab 79/21abc 82/12cd 71/91de 72/64والين

ab 82/45abc 82/66a bcd 78/78a bcde 79/34متيونين
ab 80/79abc 80/55a 86/24a b 86/31سيستئين
ab 75/28bc 77/77d 67/66e 68/42ایزولوسين

ab 83/03a b 86/75cd 71/89cde 73/08لوسين
ab 76/37abc 79/14abc 83/45a bcd 84/66فنيل آالنين

ab 82/91abc 84/75a 86/94a 87/59ليزین
)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیرمشابه است داراي اختالف معني دار مي باشد
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و  قابلیت هضم ظاهری  ایلئوم در سن 42 روزگی  بیولوزی  از روش  استفاده  با 
کشور  در  متفاوت  کارخانجات  از  حاصل  سویا  کنجاله  آمینه  اسیدهای  حقیقی 
اختالف آماری وجود داشت )P>0/05(.  بطوریکه بیشترین قابلیت هضم ظاهری و 
حقیقی مربوط به کارخانه 8  )89/61 و 90/16 درصد( و کمترین آن مربوط به کارخانه 
2 )65/12 و 65/96 درصد( و کارخانه 6 )66/62 و 67/50 درصد( و کارخانه 7 )60/10 

.)P>0/05( می باشد )و 61/03 درصد

جدول21 - مقایسه قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا 9 کارخانه روغن کشی با استفاده از روش 
بیولوزیکی ایلئوم در سن 42 روزگی جوجه های گوشتی )درصد(

*- کارخانه هاي جهان، گل وش نیش��ابور، کش��ت و صنعت ش��مال، اتکاء ورامین، بهپاک، مارگارین، اکس��دانه، سه گل خراسان و یگانه 

خزر 

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني داري مي باشد

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهریشماره كارخانه

178/82 ab79/ 51 ab

265/12 c65/ 96 c

360/ 33 c61/ 17 c

480/18 ab81/ 05 ab

571/02 bc72/82 bc

666/62 c67/ 50 c

760/ 10 c61/ 03 c

889/ 61 a90/ 16 a

970/74 bc71/35 bc
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قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله سویا با استفاده از روش 
بیشترین  که  داد  نشان  براي سن 42 روزگي  ایلئوم در جوجه هاي گوشتي  بیولوژي 
قابلیت هضم ظاهري و حقیقي براي اسیدهاي آمینه سیستئین )81/89 و 82/00 
درصد(  و کمترین براي اسید آمینه والین )60/87 و 61/54 درصد(  بصورت معني داري 

.)P>0/05( وجود دارد
جدول 22 - میانگین قابلیت هضم اسید های امینه کنجاله سویا با استفاده از روش بیولوزی ایلئوم در 

جوجه های گوشتی )درصد(

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني دار مي باشد

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم  ظاهرینوع  اسیدهای آمینه

abc 73/92ab 75/02اسيد آسپارتيک

ab 79/13a 81/58اسيد گلوتاميک

abc 70/32ab 71/03سرین

abc 72/07ab 72/68گليسين

bc 65/30b 65/91پرولين

abc 71/57ab 72/42تيروزین

c 60/87b 61/54والين

bc 66/53ab 67/15متيونين

a 81/89a 82/00سيستئين

abc 67/12ab 67/96ایزولوسين

abc 72/46ab 73/64لوسين

abc 72/52ab 73/68فنيل آالنين

abc 74/41ab 75/06ليزین
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در جدول 38 نتایج قابلیت هضم اسیدهاي آمینه کنجاله آفتابگردان حاصل از 
کارخانجات کشور با استفاده از روش بیولوژی فضوالت آمده است. در سن 21 روزگي 
بیشترین قابلیت هضم ظاهري و حقیقی اسیدهاي آمینه مربوط به کارخانه 2، 3 و 4 
)79/67، 90/73، 15 /90، 66 /81، 36 /91 و 74 /91 درصد( است و کمترین آن برای 
کارخانه 1 )59/06 و 62/15 درصد( بود ) P>0/05(.  قابلیت هضم ظاهري و حقیقي 
اسیدهاي آمینه کنجاله آفتابگردان در سن 42 روزگي براي کارخانجات اختالف آماري 
نشان داد )P>0/05( که بیشترین قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهای امینه 
قابلیت  کارخانه 2 و 3 )98/19، 98/18، 98/54 و 98/24 درصد( و کمترین  برای 
هضم ظاهري و حقیقي مربوط به کارخانه 1 و 4 )82/43، 71 /87، 83/77 و 88/51 

درصد( مي باشد.

جدول 23 - مقایسه قابلیت هضم اسیدهای آمینه در کنجاله آفتابگردان حاصل از 4 کارخانه روغن کشی با 
استفاده از روش بیولوژی فضوالت در سن 21 و 42 جوجه های گوشتی )درصد( 

شماره كارخانه*

سن پرنده

42 روزگی21 روزگی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

159/06 b62/15 b82/43 b83/77 b

279/67 a81/ 66 a98/19 a98/54 a

390/ 73 a91/ 36 a98/18 a98/24 a

490/ 15 a91/ 74 a87/71 b88/51 b

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني داري مي باشد

* - کارخانه هاي سه گل، اکسدانه، یگانه خزر، اتکاء ورامین
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قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله کلزا در سن 21 روزگي 
نداد.   نشان  آماري  اختالف  کارخانجات  براي  بیولوزی فضوالت  از روش  استفاده  با 
ولي قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله کلزآ در سن 42 روزگي 
اختالف آماري نشان داد بطوریکه بیشترین قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي 
آمینه مربوط به کارخانه 1 )85/95 و 86/15 درصد(  و کمترین قابلیت هضم ظاهري 

و حقیقي اسیدهاي آمینه کارخانه 3 )53/12 و 53/49 درصد( داشت. 

جدول 24 - مقایسه قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله کلزا 3 کارخانه روغن کشی با استفاده از روش 
بیولوزی فضوالت در سن 21 و 42 روزگی جوجه های گوشتی )درصد(

شماره كارخانه*

سن پرنده

42 روزگی21 روزگی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

183/9385/8785/95 a86/15 a

281/1483/4569/64 b70/29 b

383/7985/6553/ 12 c53/49 c

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني داري مي باشد

*- کارخانه هاي سه گل، اتکاء ورامین و یگانه خزر 
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نتایج آزمایش در جدول 25 تفاوت معنی داری برای قابلیت هضم اسیدهای آمینه 
ظاهری و حقیقی کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش فضوالت در سن 21 روزگی 
نشان داد که بیشترین قابلیت هضم  ظاهری و حقیقی اسید امینه فنل االنین )94/16 
و 98/01 درصد( و گالیسین )91/26 و 90/26 درصد( و کمتر قابلیت هضم ظاهری و 
حقیقی اسیدهای آمینه ایزولوسین )62/76 و 65/33 درصد( بود )P>0/05(. قابلیت 
هضم ظاهری و حقیقی اسیدهای آمینه در سن 42 روزگی اختالف آماری معنی داری 
داشت. بیشترین قابلیت هضم را برای اسید آمینه فنیل آالنین )99/22 و 99/21 درصد( 

 .)P>0/05( نشان داد )و کمترین آن اسید  آمینه والین )83/31 و 83/95 درصد

جدول 25 - میانگین قابلیت هضم اسید های آمینه در کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش بیولوزی 
فضوالت در سن 21 و 42 روزگی جوجه های گوشتی )دصد( 

نوع
اسیدهای آمینه

سن پرنده

42 روزگی21 روزگی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهری

ab 80/72abc 83/03abc 97/32a 97/88اسيد آسپارتيک 

ab 85/65abc 88/49abcd 94/30ab 97/71اسيد گلوتاميک 

ab 82/03abc 84/22abcd 92/74abc 93/19سرین 

a 91/26ab 90/26bcd 85/85abc 86/74گليسين 

ab 80/40abc 83/40cd 85/17bc 85/34پرولين 

ab 83/03abc 84/78abcd 88/25abc 88/67تيروزین 

ab 71/54bc 73/51d 83/31c 83/95 والين 

ab 73/87bc 73/15abcd 88/62abc 89/05متيونين 

ab 78/61abc 77/87abcd 95/87abc 96/05سيستئين 

b 62/76c 65/33ab 98/28a 98/63ایزولوسين 

ab 74/96abc 79/43abcd 90/49abc 91/10لوسين 

a 94/16a 98/01a 99/22a 99/21فنيل آالنين 

ab 79/74abc 80/98abcd 91/74a bc 91/92ليزین 

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني دار مي باشد
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در سن 21و 42 روزگی قابلیت هضم ظاهری و حقیقی اسیدهای آمینه در کنجاله 
کلزا  با استفاده از روش بیولوژی فضوالت  جوجه های گوشتی تفاوت اماری نشان 
امینه  های  اسید  برای  حقیقی  و  ظاهری  هضم  قابلیت  بیشترین   .)P>0/05( داد 
سیستئین )90/70، 90/75، 83/09 و 83/14 درصد( اسید آسپارتیک )89/62، 86/96، 
76/06 و 76/40 درصد( و اسید آمینه گلوتامیک )88/69، 90/40، 78/31 و 80/03 
درصد( و کمترین اسید آمینه والین )77/94، 78/24، 48/11 و 48/40 درصد( تیروزین 

.)P>0/05( وجود داشت )84/63، 84/90، 47/12 و 47/40 درصد(
جدول 26 - میانگین قابلیت هضم اسید های آمینه در کنجاله کلزا با استفاده از روش بیولوژی فضوالت در 

سن 21 و 42 روزگی جوجه های گوشتی )درصد(

نوع
اسیدهای آمینه

سن پرنده

42 روزگی21 روزگی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

قابلیت هضم 
ظاهری

قابلیت هضم 
حقیقی

abc 89/62abc 89/96a 76/06a 76/40اسيد آسپارتيک 

abcd 88/69abc 90/40a 78/31a 80/03اسيد گلوتاميک 

abcde 85/09abcde 85/51ab 73/25ab 73/53سرین 

cde 81/40cde 81/83ab 63/74ab 64/16گليسين 

--a 95/00a 96/14هيستيدین

cde 81/83bcde 82/33ab 67/46ab 67/96پرولين 

abcde 84/63abcde 84/90b 47/12b 47/40تيروزین 

e 77/94e 78/24b 48/11b 48/40 والين 

a b 90/92ab 91/08ab 74/23ab 74/39متيونين 

a b 90/70ab 90/75a 83/09a 83/14سيستئين 

de 80/41de 80/97ab 67/73ab 66/90ایزولوسين 

bcde 83/04bcde 83/33ab 66/62ab 64/70لوسين 

a 92/09a 92/40a 80/46a 80/77فنيل آالنين 

a bcd 87/54abcd 87/91ab 71/46a b 71/83ليزین 

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني دار مي باشد
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نتایج آزمایش نشان داد )جدول 27( که تفاوت آماري معني داري بین قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش بیولوژي ایلئوم 
بر روي جوجه هاي گوشتي حاصل از کاخانجات متفاوت در سن 42 روزگي وجود 
دارد )P>0/05(. بیشترین قابلیت هضم ظاهری و حقیقی اسیدهای آمینه کنجاله 
آفتابگردان مربوط به کارخانه 1 )52/54 و 53/69 درصد( است و کمترین آن مربوط 

به کارخانه 2 )42/40 و43/24 درصد( می باشد. 

جدول27 - مقایسه قابلیت هضم اسیدهای آمینه در کنجاله آفتابگردان حاصل از 4 کارخانه روغن کشی با 
استفاده از روش بیولوزیکی ایلئوم جوجه های گوشتی )درصد(

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني دار مي باشد

* - کارخانه هاي سه گل، اکسدانه، یگانه خزر، اتکاء ورامین  

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهریشماره كارخانه

152/54 a53/ 69 a

242/40 b43/ 24 b

345/92 ab46/ 70 ab

444/60 ab45/ 53 ab
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قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله آفتابگردان با استفاده از 
ایلئوم بر روي جوجه هاي گوشتي در سن 42 روزگي در جدول 28  بیولوژي  روش 
نشان داده شده است. نتایج نشان داد که تفاوت آماري بین قابلیت هضم ظاهري و 
حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله آفتابگردان وجود دارد بطوریکه بیشترین قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي براي اسید آمینه سیستئین )88/90 و 89/00 درصد( و کمترین 
فنیل  تیروزین،  آسپارتیک،  اسید  متیونین،  والین،  پرولین،  آمینه  اسیدهاي  به  مربوط 

  .)P>0/05( آالنین  بصورت معني داري وجود دارد

جدول 28- میانگین قابلیت هضم اسید های آمینه در کنجاله آفتابگردان* با استفاده از روش بیولوزی ایلئوم 
در جوجه های گوشتی )درصد(

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیر مشابه است داراي اختالف معني دار مي باشد

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهرینوع اسیدهای آمینه

d 39/27c 40/09اسيد آسپارتيک

bc 55/85b 62/19اسيد گلوتاميک

bcd 47/18bc 48/68سرین

cd 40/86c 41/75گليسين

d 33/02c 33/10پرولين

d 37/45c 38/35تيروزین

d 37/82c 37/79والين

d 36/90c 37/70متيونين

a 88/90a 89/00سيستئين

b 61/51b 61/68ایزولوسين

bcd 47/45bc 47/42لوسين

d 31/63c 31/66فنيل آالنين

bcd 45/38c 45/34ليزین
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نتایج آزمایش نشان داد )جدول 29( که تفاوت آماري معني داري بین قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله کلزا با استفاده از روش بیولوژي ایلئوم بر روي 

جوجه هاي گوشتي در کارخانجات متفاوت در سن 42 روزگي وجود ندارد.  

جدول29 - مقایسه قابلیت هضم اسید های آمینه کنجاله های کلزآ* حاصل از3 کارخانه روغن کشی با 
استفاده از روش بیولوزیکی ایلئوم جوجه های گوشتی )درصد( 

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیرمشابه است داراي اختالف معني داري مي باشد

* - کارخانه هاي سه گل، اتکاء ورامین و یگانه خزر 

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهریشماره كارخانه

1  66/8567/04

261/8462/45

356/6757/03
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قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله کلزآ با استفاده از روش 
بیولوژي ایلئوم بر روي جوجه هاي گوشتي در سن 42 روزگي نشان داد که بیشترین 
آمینه  اسیدهاي  براي  درصد(   82/29 و   82/24( حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت 
سیستئین و کمترین قابلیت هضم ظاهري و حقیقي  براي اسید آمینه لیزین )46/14 

. )P>0/05( بصورت معني داري وجود دارد )و 46/52 درصد

جدول 30- میانگین قابلیت هضم اسید های آمینه کنجاله کلزا با استفاده از روش بیولوزی ایلئوم در 
جوجه های گوشتی )درصد(

)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون داراي حروف غیرمشابه است داراي اختالف معني داري مي باشد

قابلیت هضم حقیقیقابلیت هضم ظاهریاسیدهای آمینه 

ab 60/96ab 61/28اسيد آسپارتيک 

ab 65/85ab 67/49اسيد گلوتاميک 

ab 61/39ab 61/77سرین 

ab 70/68ab 71/08گليسين 

ab 70/22ab 70/35هيستيدین

b 50/19b 50/67پرولين 

ab 52/28ab 57/53تيروزین 

b 42/96b 43/07 والين 

ab 62/08ab 62/27متيونين 

a 82/24a 82/29سيستئين 

ab 66/26ab 66/80ایزولوسين 

ab 60/24ab 60/49لوسين 

ab 68/54ab 68/84فنيل آالنين 

b 46/14b 46/52ليزین 
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نتایج اثرات روش های بیولوژی )فضوالت و ایلئوم( در قابلیت هضم اسیدهای 
آمینه کنجاله آفتابگردان حاصل از کارخانجات متفاوت نشان داد که روش بیولوژی 
به  قابلیت هضم مربوط  بیشترین  تاثیر معنی داری دارد بطوریکه  قابلیت هضم  در 
کنجاله حاصل از کارخانه 2 )98/54 قابلیت هضم حقیقی( و 3 )قابلیت هضم ظاهری 
برای  از کارخانه 4  به کنجاله حاصل  98/19 درصد( است و کمترین آن مربوط 
دو روش بیولوزی فضوالت )87/41 و 88/51 درصد( و ایلئوم )44/60 و 45/53 
درصد( می باشد )P>0/05(. مقدار قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله افتابگردان 
در روش بیولوزی فضوالت )69/57 و 69/98 درصد( بصورت معنی داری بیشتر از 

.)P>0/05( می یاشد )روش ایلئوم )61/79 و 62/17 درصد

خروس بالغ
کنجالة سویا

محصول  سویاي  کنجاله هاي  آمینه  اسیدهاي  هضم  قابلیت  مقادیر  نتایج 
قابلیت هضم  مقادیر  است.  ارائه شده   32 و   31 در جدول  مختلف  کارخانه هاي 
ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه در بین کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي 
مختلف تفاوت معني داري داشت )P>0/05(. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري 
و حقیقي کل اسیدهاي آمینه بین کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 
تفاوت معني داري داشت )P>0/05، جدول 33(. تفاوت در مقادیر قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه بین کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي 
مختلف به ترتیب 7/9 و 8/4 درصد است. مقایسه نتایج جداول 31 و 32 با جدول 
33 نشان مي دهد که مقدار قابلیت هضم ظاهري و حقیقي هر یک از اسیدهاي آمینه 
کنجاله هاي سویاي  آمینه  اسیدهاي  کل  حقیقي  و  ظاهري  قابلیت هضم  مقدار  بر 
محصول کارخانه هاي مختلف تأثیر گذاشته است؛ به طوري که کنجاله هاي محصول 
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کارخانه هایي )6، 5 و 7( که مقدار قابلیت هضم )ظاهري و حقیقي( اسیدهاي آمینه 
در آن ها بیشتر بوده است مقدار قابلیت هضم کل اسیدهاي آمینه در آن ها بیشتر از 
کنجاله هاي محصول کارخانه هاي دیگر مي باشد. اسید آسپارتیک، اسید گلوتامیک، 
گلیسین، ترئونین، سیستئین و فنیل آالنین در کنجالة سویاي محصول کارخانة 6 
محصول  سویاي  کنجالة  در  لیزین  و  ایزولوسین  تیروزین،  آالنین،  هیستیدین،  و 

کارخانة 5 بیشترین مقدار قابلیت هضم ظاهري را داشتند. 
جدول 31- مقادیر قابلیت هضم ظاهري اسیدهاي آمینة کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 

)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

 )Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

نوع اسید 

آمینه

كنجالة

12345678SEM1

d81/7 h83/1 g84/9 e84/1 f95/1 a92/2 b90/5 c0/22 89/1اسيد آسپارتيک

c85/0 c85/0 c81/5 d81/8 d95/6 a92/4 b91/7 b0/61 84/0اسيد گلوتاميک

d70/1 g74/7 f91/9 a86/8 d90/9 b88/1 c82/4 e0/29 85/7سرین

c65/3 f70/2 e79/0 d82/5 c90/1 a84/0 b79/3 d0/35 82/5گليسين

c70/5 f85/8 d96/1 b97/6 a95/2 c95/9 bc83/4 e0/24 95/9هيستيدین

d86/9 d92/0 c92/3 c92/3 c85/9 e93/5 b95/4 a0/21 87/1آرژنين

b82/8 c83/5 b74/6 d79/4 c87/1 a86/8 a86/9 a0/34 83/4ترئونين

e76/1 f78/7 d88/6 a89/2 a85/5 c88/9 a87/1 b0/29 77/5آالنين

b62/2 g77/5 e92/5 b94/5 a87/2 d89/2 c74/2 f0/33 92/4تيروزین

a63/4 g72/6 f88/0 c89/7 b87/4 c85/9 d79/5 e0/34 92/2والين

a43/1 f63/5 e92/7 b91/9 ab79/6 d91/2 c62/5 e0/48 95/0متيونين

d76/6 e94/2 b56/7 g72/0 f96/3 a92/9 c87/3 d0/39 88/1سيستئين

a54/6 e94/1 a94/3 a95/1 a85/5 b82/6 c63/7 d0/42 95/4ایزولوسين

e80/7 h83/6 g89/2 f92/8 d94/5 c97/1 a96/1 b0/17 91/2لوسين

d51/5 e67/2 c71/1 b72/5 b78/0 a66/9 c49/1 f0/61 64/9فنيل آالنين

b 94/1h  87/2f 89/8e 91/1a 95/3g 88/9c 93/2d  92/60/17ليزین
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سویاي  کنجالة  آمینة  اسیدهاي  کم  حقیقي(  و  )ظاهري  هضم  قابلیت  مقدار 
کل  حقیقي(  و  )ظاهري  هضم  قابلیت  مقدار  کاهش  سبب   2 کارخانة  محصول 
اسیدهاي آمینة این کنجاله شده است. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و 
حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف به 

ترتیب 83/9 و 87/5 درصد است.

جدول 32- مقادیر قابلیت هضم حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 
)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

 )Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

اسید آمینه
نوع كنجاله 

12345678SEM1

c83/4 f84/8 e86/7 d87/2 d96/0 a93/5 b91/8 c0/22 91/4اسيدآسپارتيک

c86/5 c86/9 c84/0 d85/7 d96/4 a93/6 b92/8 b0/62 87/4اسيد گلوتاميک

b76/6 e80/5 d94/0 a92/6 b94/6 a91/7 b87/8 c0/46 91/3سرین

c69/8 f74/2 e82/3 d88/9 b92/9 a87/1 c83/1 d0/44 86/7گليسين

b73/7 e87/4 d96/7 b98/4 b96/6 b96/7 b85/8 d0/24 96/4هيستيدین

e88/6 e93/9 d94/1 c95/6 b91/7 d95/1 b97/0 a0/32 89/4آرژنين

b85/5 e86/5 d81/0 e89/3 e94/5 a91/7 b91/6 b0/54 91/6ترئونين

f78/73 g81/24 e90/49 c93/41 a87/86 d90/94 b89/53 c0/35 79/9آالنين

ab66/5 f80/7 d93/8 b95/1 a90/4 c91/2 c77/9 b0/37 94/2تيروزین

a67/4 f75/9 e89/9 b94/1 a90/9 b88/5 c83/2 d0/39 94/7والين

a52/3 f68/0 d93/8 b94/0 b84/5 c93/2 b55/5 e0/62 96/5متيونين

c80/7 e95/5 b61/1 f83/3 e98/6 a96/2 e90/6 c0/49 92/8سيستئين

a57/2 f96/0 ab95/0 b95/5 ab87/3 c83/8 d66/0 e0/42 96/3ایزولوسين

d82/4 g85/1 f90/5 e96/3 c96/0 c98/6 a97/8 b0/24 93/1لوسين

d68/3 e81/2 c78/2 d89/8 b93/4 a79/2 cd68/3 e1/26 75/7فنيل آالنين

b88/7 f91/0 e92/4 d97/7 a92/1 d94/5 c93/9 b0/24 95/7ليزین
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سویاي  کنجاله هاي  آمینة  اسیدهاي  هضم  قابلیت  و  مقدار  میانگین 
محصول کارخانه هاي مختلف در جدول 34 ارائه شده است. نتایج آزمایش 
نشان داد که بین مقادیر اسیدهاي آمینة کنجاله هاي سویا تفاوت معني داري 
بیشترین و اسیدهاي  وجود دارد )P>0/05(؛ به طوري که اسید گلوتامیک 
آمینه سیستئین و متیونین کمترین مقدار اسید آمینه در این کنجاله هاي سویا 
مي باشند. البته در بین اسیدهاي آمینه هاي ضروري، مقدار لیزین، لوسین و 
ترئونین در کنجاله هاي سویا مناسب است. مقدار قابلیت هضم )ظاهري و 
حقیقي( در بین اسیدهاي آمینه مختلف کنجاله هاي سویا  تفاوت معني داري 
داشت )P>0/05(؛ به طوري که اسیدهاي آمینة لیزین، آرژنین و لوسین به 

جدول 33- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي سویاي محصول 
کارخانه هاي مختلف )درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

1- ه ترتیب محصول کارخانه هاي گل وش نیش��ابور، اکس��دانه، جه��ان، بهپاک، مارگارین، اتکاء ورامین، یگانه خزر و کش��ت و صنعت 

شمال 

)Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريكنجالة سویا1

1b 87/4c 90/8

2e 71/1f 75/4

3d 81/0e 84/3

4c 85/3d 87/7

5b 87/3ab 92/3

6a 88/9a 92/7

7a 88/8bc 91/6

8d 81/3e 84/7

SEM20/290/29
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ترتیب بیشترین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي و اسیدهاي آمینه 
و  قابلیت هضم ظاهري  مقادیر  ترتیب کمترین  به  متیونین  و  آالنین  فنیل 
حقیقي را در این کنجاله هاي سویا داشتند. مقادیر قابلیت هضم ظاهري و 
حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله هاي سویا به ترتیب بین 65/1 تا 91/5 و 79/3 

تا 93/3 درصد است. 

جدول 34- میانگین مقدار و قابلیت هضم اسیدهاي آمینة کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف 
)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دارمي باشند

)Standard Error of Means( 1- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريمقداراسید آمینه

bcc 87/6c 89/3 3/15اسيد آسپارتيک

ac 87/1c 89/2 9/60اسيد گلوتاميک

bd 83/7cd 88/6 3/47سرین

cdf 79/1h 83/1 2/25گليسين

defb 90/1b 91/5 1/37هيستيدین

cdab 90/7a 93/2 2/17آرژنين

bde 83/1c 89/0 3/63ترئونين

defd 83/9ef 86/5 1/25آالنين

ded 83/7f 86/2 1/84تيروزین

cde 82/3fg 85/6 2/27والين

efg 77/4i 79/8 0/92متيونين

fde 83/1de 87/6 0/39سيستئين

cdede 83/2g 84/6 2/02ایزولوسين

bab 90/6ab 92/5 4/04لوسين

defh 65/1i 79/3 1/32فنيل آالنين

ba 91/5a 93/3 3/4ليزین

SEM10/3780/410/41
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آمینه  اسیدهاي  ظاهري  هضم  قابلیت  مقدار  میانگین  خروس ها  سکوم برداري 
 .)P>0/05( کنجاله هاي سویاي محصول کارخانه هاي مختلف را تحت تأثیر قرار داد
در  سویا  کنجاله هاي  این  آمینة  اسیدهاي  ظاهري  هضم  قابلیت  مقدار  میانگین 
بود.  سالم  خروس هاي  در  آن ها  مقدار  از  کمتر  شده  سکوم برداري  خروس هاي 
بیشترین تأثیر سکوم برداري بر میانگین مقدار قابلیت هضم ظاهري اسید آمینه فنیل 
آالنین )12/8 درصد( و کمترین آن بر مقدار میانگین قابلیت هضم ظاهري هیستیدین 
)0/9 درصد( بود. سکوم برداري میانگین مقدار قابلیت هضم حقیقي اسیدهاي آمینه 
به جز ترئونین را کاهش داد )P>0/05، جدول 35(. بیشترین تأثیر سکوم برداري بر 

میانگین مقدار قابلیت هضم حقیقي اسید آمینه فنیل آالنین )13/8 درصد( بود. 

جدول 35- میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینة کنجاله هاي سویاي محصول 
کارخانه هاي مختلف در خروس هاي سالم و سکوم برداري شده )درصد(

اسید آمینه
قابلیت هضم ظاهري

SEM
قابلیت هضم حقیقي

SEM1

خروس سالم
خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

a85/3 b0/1191/4 a87/2 b0/11 89/9اسيد آسپارتيک
a85/9 b0/3090/1 a88/2 b0/31 88/3اسيد گلوتاميک

a80/5 b0/1590/4 a86/8 b0/23 86/8سرین
a77/5 b0/1884/3 a81/9 b0/22 80/7گليسين

a89/6 b0/1291/7 a91/3 b0/12 90/5هيستيدین
a89/7 b0/193/7 a92/6 b0/16 91/6آرژنين
a82/1 b0/1789/188/90/27 84/0ترئونين
a82/2 b0/1588/2 a84/8 b0/18 85/6آالنين

a81/0 b0/1788/8 a83/6 b0/19 86/5تيروزین
a79/4 b0/1788/2 a82/9 b0/20 85/2والين

a75/0 b0/2482/3 a77/3 b0/31 79/8متيونين
a80/2 b0/2088/9 a86/4 b0/25 85/8سيستئين
a81/7 b0/2185/0 a84/3 b0/21 84/7ایزولوسين

a90/0 b0/0993/3 a91/6 b0/12 2631لوسين
a60/7 b0/3185/2 a73/4 b0/63 69/6فنيل آالنين

a91/0 b0/0893/9 a92/6 b0/12 92/0ليزین
.)P>0/05( میانگین هایی که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

 )Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار
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ظاهري  هضم  قابلیت  مقادیر  خروس ها  سکوم برداري  که  مي دهد  نشان  نتایج 
و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي سویا به جز کنجاله هاي سویاي محصول 
کارخانه هاي 1 و 4 را کاهش داد )P>0/05، جدول 36(. به طوري که بیشترین 
تاثیر سکوم برداري بر مقدار قابلیت هضم ظاهري کل اسیدهاي آمینة کنجالة سویاي 
محصول کارخانه 2 )11/8 درصد کاهش( و مقدار قابلیت هضم حقیقي کل اسیدهاي 
آمینه کنجالة سویاي محصول کارخانه هاي 3 )8/5 درصد کاهش( و 2 )9/3 درصد 
کاهش( است. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه 
سکوم برداري  خروس هاي  در  مختلف  کارخانه هاي  محصول  سویاي  کنجاله هاي 
شده به ترتیب 4/4 و 3/5 درصد کمتر از مقادیر آن ها در خروس هاي سالم است 

)P>0/05، جدول 36(. 

جدول 36- تأثیر سکوم برداري بر مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي 
سویاي محصول کارخانه هاي مختلف )درصد(

كنجالة 
سویا

قابلیت هضم ظاهري
SEM

قابلیت هضم حقیقي
SEM1

خروس سالم
خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

187/687/20/0891/090/70/14
275/6 a66/6 b0/2279/6 a71/1 b0/22
384/8 a77/1 b0/0688/1 a80/5 b0/12
485/485/10/1687/687/90/16
590/0 a84/5 b0/1394/6 a90/0 b0/25
691/0 a86/8 b0/1494/2 a91/3 b0/21
790/6 a87/0 b0/0793/1 a90/1 b0/13
881/8 a80/8 b0/1585/0 a84/4 b0/15

a 85/8b 82/00/14a 89/0b 85/90/14ميانگين2

.)P>0/05( میانگین هایی که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 8 کنجالة سویاي محصول کارخانه هاي مختلف
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کنجالة کلزا
حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  مقادیر  که  داد  نشان  بیولوژیکي  آزمایش  نتایج 
اسیدهاي آمینه در بین کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف تفاوت معني داري 
حقیقي  و  ظاهري  هضم  قابلیت  مقادیر  که  طوري  به   .)37 جدول   ،P>0/05( دارد 
اسیدهاي آمینه در کنجاله هاي محصول بعضي از کارخانه ها )3 و 2( بیشتر از مقادیر 
آن ها در کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي دیگر بود. میانگین مقادیر قابلیت هضم 
ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینة در بین کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي 
قابلیت  مقادیر  در  تفاوت   .)38 )P>0/05، جدول  داشت  معني داري  تفاوت  مختلف 
هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه بین کنجاله هاي کلزا مختلف به ترتیب 
7/8 و 8 درصد بود. کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي 3 و2 که مقادیر قابلیت 
محصول  کلزا  کنجاله هاي  از  بیشتر  آن ها  آمینه  اسیدهاي  حقیقي  و  ظاهري  هضم 
کارخانه هاي دیگر )به ویژه 4( مي باشد داراي مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي 
کارخانه هاي  محصول  کلزا  کنجاله هاي  به  نسبت  بیشتري  آن ها  آمینه  اسیدهاي  کل 
دیگر هستند. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه در 

کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف به ترتیب 85/3 و 87/1 درصد است.
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جدول 37- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي 
مختلف )درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

)Standard Error of Means( 1-اشتباه معیار

اسید آمینه
قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهري

1234SEM 11234SEM 1

b88/3 a88/0 a82/6 c0/1688/4 c90/3 a89/8 b84/4 d0/16 86/5اسيد آسپارتيک

b90/7 b92/2 a88/5 c0/1192/2 b92/0 b93/4 a89/6 c0/11 90/8اسيد گلوتاميک

c84/2 b85/4 a78/9 d0/2087/7 b88/5 ab89/1 a82/6 c0/26 83/5سرین

c85/6 b87/2 a77/4 d0/0186/2 c88/1 b89/3 a79/5 d0/19 83/9گليسين

b95/3 a95/6 a88/9 c0/0891/8 b95/3 a95/6 a88/9 c0/08 91/8هيستيدین

c88/5 b89/8 a78/4 d0/1489/7 c90/6 b91/6 a80/4 d0/15 87/8آرژنين

b88/4 b90/3 a85/6 c0/1488/0 b88/4 b90/3 a85/6 c0/14 88/0ترئونين

c85/1 b87/1 a76/4 d0/2085/3 c86/7 b88/5 a77/7 d0/20 83/1آالنين

a87/1 a87/4 a82/7 b0/1689/3 a89/4 a89/3 a84/7 b0/17 87/2تيروزین

b85/8 a85/8 a77/7 c0/1985/8 b87/9 a87/7 a79/6 c0/19 83/8والين

b92/0 a91/6 b86/5 c0/1192/9 b93/8 a93/1 b88/0 c0/20 91/4متيونين

d87/1 a77/8 b76/7 c0/3369/9 d89/2 a79/5 b78/4 c0/31 67/9سيستئين

b88/9 a88/7 a81/0 c0/1685/4 b89/8 a89/4 a82/1 c0/16 84/9ایزولوسين

b91/0 c97/8 a86/9 d0/0798/2 b92/3 c98/9 a87/9 d0/08 96/8لوسين

d82/5 a74/6 b57/7 d0/4464/2 c88/1 a79/7 b62/8 d0/47 58/9فنيل آالنين

b89/1 a87/7 b79/5 c0/1489/7 b91/1 a89/5 b81/5 c0/15 88/1ليزین

جدول 38- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي 
مختلف )درصد(

 .)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

1- به ترتیب محصول کارخانه هاي ناز اصفهان، گلستان، یگانه خزر و اتکاء ورامین

)Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريكنجالة كلزا1

184/7 b86/5 b

288/1 a90/1 a

387/9 a89/7 a

480/3 c82/1 c

SEM 20/210/21
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تفاوت  مختلف  کارخانه هاي  محصول  کلزا  کنجاله هاي  آمینة  اسیدهاي  مقادیر  بین 
معني داري وجود داشت )P>0/05، جدول 39(. نتایج نشان داد که اسید گلوتامیک بیشترین 
در  همچنین  دهند.  مي  تشکیل  را  کنجاله ها  آمینه این  اسید  مقدار  کمترین  سیستئین  و 
کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف، مقدار بعضي از اسیدهاي آمینه ضروري مثل 
لوسین زیاد و بعضي مثل متیونین، تیروزین، آاْلنین، آرژنین و فنیل آالنین کم است.  میانگین 
کلزا محصول  کنجاله هاي  آمینه  اسیدهاي  بین  در  و حقیقي  ظاهري  قابلیت هضم  مقدار 
کارخانه هاي مختلف تفاوت نشان داد )P>0/05(. اسیدهاي آمینة لوسین و هیستیدین به 
ترتیب بیشترین و اسید آمینه فنیل آالنین و سیستئین کمترین مقادیر قابلیت هضم ظاهري 
و حقیقي را در این کنجاله ها داشتند. به جز فنیل آالنین، مقادیر قابلیت هضم ظاهري و 

حقیقي اسیدهاي آمینه کنجالة کلزا به ترتیب 93/2-77/4 و 94/4-79/3 درصد بود.
جدول 39- میانگین مقدار و قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله هاي کلزا محصول 

کارخانه هاي مختلف )درصد(

 .)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of Means( 1- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريمقداراسید آمینه
ef86/4 d88/2 c 1/87اسيد آسپارتيک
a90/6 b91/8 b 9/93اسيد گلوتاميک

c83/0 e87/0 c 2/73سرین
c83/5  e85/8 d 2/60گليسين

h92/9 a92/9  b 1/14هيستيدین
g86/1 d88/1 c 1/53آرژنين
c88/1 c88/1 c 2/80ترئونين
g83/0  e84/5 e 1/22آالنين

g86/1 d88/2 c 1/25تيروزین
def83/3  e85/2 de 2/02والين

g90/4 b92/0 b 0/97متيونين
i77/4 fg79/3 f 0/31سيستئين
de87/0 cd86/7 c 2/13ایزولوسين

b93/a294/4 a 3/54لوسين
fg68/4 g73/7 g 1/78فنيل آالنين

d86/1 d87/0 c 2/17ليزین
SEM 10/0910/430/42
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میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري اسیدهاي آمینه به جز تیروزین، لوسین و 
متیونین در کنجاله هاي کلزا محصول کارخانه هاي مختلف تحت تأثیر سکوم برداري 
تأثیر  بیشترین  کنجاله ها،  دراین   .)40 جدول   ،P>0/05( گرفت  قرار  خروس ها 
آالنین  فنیل  آمینه  اسید  ظاهري  هضم  قابلیت  مقدار  میانگین  بر   سکوم برداري 
قابلیت هضم حقیقي هر  مقدار  میانگین  بود. سکوم برداري  کاهش(  )10/4 درصد 
 .)P>0/05( کدام از اسیدهاي آمینه به جز سرین و والین این کنجاله ها را کاهش داد
آمینه  اسید  حقیقي  هضم  قابلیت  مقدار  میانگین  بر  سکوم برداري  تأثیر  بیشترین 
فنیل آالنین )12/5 درصد کاهش( این کنجاله ها بود. مقادیر قابلیت هضم ظاهري و 
حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي کلزا با سکوم برداري خروس ها کاهش یافت 
)P>0/05، جدول 41( بیشترین تأثیر سکوم برداري بر مقادیر قابلیت هضم ظاهري 
و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجالة کلزا کارخانه 1 )به ترتیب 4/6 و 4/4 درصد 
اسیدهاي  کل  حقیقي  و  ظاهري  قابلیت هضم  مقادیر  میانگین  مي باشد.  کاهش( 
آمینه کنجاله هاي کلزا در خروس هاي سالم به ترتیب 3/6 و 3/5 درصد بیشتر از 

)P>0/05( مقادیر آن ها در خروس هاي سکوم برداري شده است



64

جدول 40- میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله هاي کلزا محصول 
کارخانه هاي مختلف در خروس هاي سالم و سکوم برداري شده )درصد(

اسید آمینه
قابلیت هضم ظاهري

SEM1

قابلیت هضم حقیقي
SEM خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

a84/4 b0/1190/0 a86/5 b0/11 88/3اسيد آسپارتيک

a89/4 b0/0892/8 a90/9 b0/08 91/7اسيد گلوتاميک

a81/6 b0/1487/0870/18 84/4سرین

a83 b0/1386/0 a85/6 b0/13 84/4گليسين

a90/1 b0/0695/7 a90/2 b0/06 95/7هيستيدین

a85/3 b0/1089/1 a87/1 b0/11 87آرژنين

a87 b0/0189/2 a87 b0/10 89/2ترئونين

a80/9 b0/1486/7 a82/4 b0/14 85/2آالنين

a87/9 b0/12 86/2860/1188/4تيروزین

a83 b0/1385/485/10/13 83/6والين

a91/7 b0/08 90/590/40/0892/2متيونين

a70/1 b0/2385/8 a72/7 b0/22 84/6سيستئين

a84/8 b0/1288/3 a85 b0/11 86/6ایزولوسين

a94/2 b0/06 93/193/20/0594/5لوسين

a64/7 b0/3178/6 a68/8 b0/33 72/2فنيل آالنين

a85/3 b0/1088/7 a87/2 b0/11 86/9ليزین

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

 )Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار
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کنجالة آفتابگردان 
مقادیر قابلیت هضم ظاهري اسیدهاي آمینه در بین کنجاله هاي آفتابگردان محصول 
کارخانه هاي مختلف تفاوت معني داري داشت )P>0/05، جدول 42(. مقادیر قابلیت 
هضم ظاهري اسیدهاي آمینه به جز متیونین، سیستئین، تیروزین و ایزولوسین در کنجالة 
آفتابگردان محصول کارخانه 2 بیشتر از کنجاله هاي محصول کارخانه هاي دیگر است. 
پایین ترین مقادیر قابلیت هضم ظاهري اسیدهاي آمینه در کنجالة سویاي محصول 
کارخانه 3 است. مقادیر قابلیت هضم حقیقي اسیدهاي آمینه )به جز ترئونین و فنیل 
آالنین( در بین کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف متفاوت مي باشند 
)P>0/05(. قابلیت هضم حقیقي اسیدهاي آمینه به جز متیونین، سیستئین، تیروزین 
این  بیشترین مقدار است در حالیکه  آفتابگردان کارخانه 2  ایزولوسین در کنجالة  و 
اسیدهاي آمینه )متیونین، سیستئین، تیروزین، ایزولوسین و آرژنین( در کنجالة کارخانه 
1 بیشترین مقدار قابلیت هضم حقیقي را دارند. تفاوت در مقادیر قابلیت هضم ظاهري 

جدول 41- تأثیر سکوم برداري بر مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي کلزا 
محصول کارخانه های مختلف )درصد(

كنجالة كلزا
قابلیت هضم ظاهري

SEM1

قابلیت هضم حقیقي
SEM خروس 

سالم

خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس 

سكوم برداري شده

186/6 a82/7 b0/188/4 a 84/7 b0/1

289/1 a87/2 b0/0691/0 a 89/2 b 0/07

389/1 a86/8 b0/0590/9 a 88/5 b 0/06

482/5 a78/1 b 0/0584/379/90/06

a83/7 b 0/1588/6 a 85/6 b 0/15 86/8ميانگين2

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

 )Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة کلزا محصول کارخانه هاي مختلف
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مختلف  کارخانه هاي  محصول  آفتابگردان  کنجاله هاي  در  آمینه  اسیدهاي  حقیقي  و 
سبب تفاوت در مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه این کنجاله ها 
شده است )P>0/05( تفاوت در قابلیت هضم ظاهري یا حقیقي کل اسیدهاي آمینه 
بین این کنجاله ها به ترتیب 12/4 و 9/0 درصد مي باشد. کنجالة کارخانه 2 بیشترین 
و کنجالة کارخانه 3 کمترین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه را 
داشتند. میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه این کنجاله ها 

به ترتیب 77/2 و 84/1 درصد است. 

جدول 42- مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینة کنجاله هاي آفتابگردان محصول 
کارخانه هاي مختلف )درصد( 

.)P>0/05( اعدادي که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

اسید آمینه
قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهري

1234SEM 11234SEM 1

c86/4 a73/9 d84/5 b0/4185/6 b89/4 a80/2 c89/7 a0/67 80/7اسيد آسپارتيک

b90/7 a80/5 d82/7 c0/3493/0 a92/7 a85/0 b86/4 b0/50 89/0اسيد گلوتاميک

b79/6 a58/6 d63/8 c0/7788/3 a87/7 a73/8 b78/2 b1/63 71/8سرین

b75/7 a45/5 d57/1 c0/9676/6 a79/7 a54/4 c64/3 b1/19 68/5گليسين

b95/1 a78/3 c82/4 b0/4383/7 b96/7 a80/9 c84/8 a0/45 81/2هيستيدین

b90/2 a63/9 d69/5 c0/6193/6 a83/3 b71/4 c75/5 d0/82 69/4آرژنين

b83/0 a81/8 ab81/7 ab0/4592/392/291/992/11/06 81/2ترئونين

b83/7 a67/0 d70/7 c0/6981/3 b88/2 a78/2 b78/8 b1/13 73/3آالنين

a83/5 b81/9 c79/1 d0/3796/65 a88/5 bc91/0 b86/9 c0/74 89/6تيروزین

b84/2 a66/3 d72/3 c0/5590/2 a88/7 a76/7 c80/2 b1/03 81/9والين

a89/0 b77/4 d85/7 c0/3196/3 a91/9 b83/1 c90/4 b0/64 91/8متيونين

a78/8 b72/5 c67/9 d0/6795/7 a85/1 b82/9 b78/5 c1/26 83/0سيستئين

a67/1 b67/7 b64/6 c0/7375/9 a71/7 b72/2 b70/0 b0/90 71/5ایزولوسين

b90/7 a66/7 d83/2 c0/4493/3 a93/4 a74/5 c88/6 b0/82 87/3لوسين

b75/3 a73/5 ab74/3 ab0/5890/490/189/990/31/29 72/7فنيل آالنين

b86/4 a85/4 a75/0 c0/8480/9 b91/0 a90/6 a83/2 b1/29 63/3ليزین
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جدول 43- مقادیر قابلیت هضم کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف 
)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دارمي باشند

1- به ترتیب محصول کارخانه هاي سه گل، ناز اصفهان، اتکاء ورامین و اکسدانه

)Standard Error of  Means( 2- اشتباه معیار

قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريكنجالة آفتابگردان1

179/0 b87/7 b

283/7 a88/8 a

371/3 d79/8 d

474/7 c82/4 c

SEM 20/310/32

g86/1 d 1/53آرژنين

c88/1 c 2/80ترئونين

g83/0 e 1/22آالنين

g86/1 d 1/25تيروزین

def83/3 e 2/02والين

g90/4 b 0/97متيونين

i77/4 fg 0/31سيستئين

de87/0 cd 2/13ایزولوسين

b93/2 a 3/54لوسين

fg68/4 g 1/78فنيل آالنين

d86/1 d 2/17ليزین

SEM 10/0910/43
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در  مختلف  آمینة  اسیدهاي  مقدار  میانگین  بین  که  داد  نشان  آزمایش  نتایج 
 کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف تفاوت معني داري وجود دارد 
)P>0/05( اسید گلوتامیک بیشترین و سیستئین و آالنین کمترین مقدار اسید آمینه 
در  همچنین  داد.  تشکیل  را  مختلف  کارخانه هاي  محصول  آفتابگردان  کنجاله هاي 
کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف، مقدار بعضي از اسیدهاي آمینه 
ضروري مثل لوسین زیاد و بعضي مثل متیونین و تیروزین کم است.  میانگین مقادیر 
قابلیت هضم ظاهري و حقیقي در بین اسیدهاي آمینه کنجاله هاي آفتابگردان محصول 
کارخانه هاي مختلف تفاوت معني داري داشت )P>0/05( اسیدهاي آمینة متیونین، 
قابلیت  مقدار  کمترین  گلیسین  و  بیشترین  ترتیب  به  هیستیدین  و  گلوتامیک  اسید 
هضم ظاهري و ترئونین و تیروزین بیشترین و گلیسین کمترین مقدار قابلیت هضم 

حقیقي را در این کنجاله ها داشتند.  
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جدول 44- مقدار و قابلیت هضم اسیدهاي آمینه کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف 
)درصد(

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني دار مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

 قابلیت هضم حقیقيقابلیت هضم ظاهريمقداراسید آمینه

cd81/4 d86/2 c 1/91اسيد آسپارتيک

a85/7 a89/3 b 8/05اسيد گلوتاميک

cd68/5 h82/0 e 1/96سرین

bc61/7 i68/8 g 2/21گليسين

fg84/3 ab86/5 c 0/93هيستيدین

ef75/1 fg80/7 e 1/32آرژنين

c82/0 cd92/2 a 2/08ترئونين

gh73/7 g81/6 e 0/64آالنين

fg83/5 bc90/8 ab 0/93تيروزین

de76/2 ef84/0 d 1/52والين

fg86/0 a90/4 b 0/86متيونين

h75/5 fg85/5 cd 0/26سيستئين

fg67/8 h72/5 f 0/91ایزولوسين

b82/0 cd87/4 c 2/65لوسين

cd73/9 g90/2 b 1/93فنيل آالنين

cde77/5 e86/5 c 1/73ليزین

SEM 10/3620/620/65



70

سکوم برداري خروس ها میانگین مقدار قابلیت هضم ظاهري اسیدهاي آمینه 
به جز آرژنین و والین کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف را 
آمینة  قابلیت هضم ظاهري اسیدهاي  تأثیر قرار داد )P>0/05(. مقدار  تحت 
سالم  خروس هاي  از  کمتر  شده  سکوم برداري  خروس هاي  در  کنجاله ها  این 
اسید  براي  ظاهري  هضم  قابلیت  مقدار  بر  سکوم برداري  تأثیر  بیشترین  بود. 
قابلیت هضم حقیقي  بود. سکوم برداري مقدار  آمینه سیستئین )26/1 درصد( 
این  والین  و  ترئونین  آرژنین،  هیستیدین،  جز  به  آمینه  اسیدهاي  از  کدام  هر 
کنجاله ها را کاهش داد )P>0/05( بیشترین تأثیر سکوم برداري بر قابلیت هضم 
حقیقي اسید آمینه سیستئین این کنجاله ها )19 درصد( بود. نتایج نشان مي دهد 
آمینه  اسیدهاي  کل  حقیقي  و  ظاهري  قابلیت هضم  مقادیر  که سکوم برداري 
 .)P>0/05( کنجاله هاي آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف را کاهش داد
آمینه  اسیدهاي  کل  و حقیقي  قابلیت هضم ظاهري  کاهش  مقادیر  بیشترین 
بود.  ترتیب 7/5 و 7/7 درصد(  )به  آفتابگردان محصول کارخانه 3  در کنجالة 
میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي 
آفتابگردان در خروس هاي سکوم برداري شده به ترتیب 6/6 و 5/9 درصد کمتر 

.)P>0/05( از مقدار آن ها در خروس هاي سالم است
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جدول 45- میانگین مقادیر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي اسیدهاي آمینه کنجاله هاي آفتابگردان محصول 
کارخانه هاي مختلف در خروس هاي سالم و سکوم برداري شده

اسيد آمينه

قابليت هضم ظاهري
SEM1

قابليت هضم حقيقي
SEM

خروس سالم
خروس 

سكوم برداري شده
خروس سالم

خروس

سكوم برداري شده

a79/7 b0/2988/8 a84/3 b0/47 83/1اسيد آسپارتيک

a84/5 b0/2490/6 a88/0 b0/36 86/9اسيد گلوتاميک

a65/3 b0/5484/1 a80/0 b1/15 71/6سرین

a57/1 b0/6873/8 a63/7 b0/84 66/3گليسين

a83/7 b0/3086/886/30/32 84/9هيستيدین

75/375/00/4380/880/70/58آرژنين

a79/6 b0/3193/191/10/75 84/3ترئونين

a70/7 b0/4885/7 a77/6 b0/80 76/6آالنين

a80/4 b0/2693/7 a87/9 b0/53 86/6تيروزین

76/476/00/3984/483/60/73والين

a84/7 b0/2292/5 a88/4 b0/45 87/3متيونين

a64/2 b0/4794/5 a76/5 b0/89 86/9سيستئين

a66/2 b0/5274/6 a70/4 b0/63 69/3ایزولوسين

a80/9 b0/3189/7 a85/2 b0/58 83/1لوسين

a72/7 b0/4192/2 a88/9 b1/20 75/2فنيل آالنين

a72/2 b0/5990/9 a82/1 b0/92 82/9ليزین

.)P>0/05( میانگین که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

 )Standard Error of  Means(  1- اشتباه معیار
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جدول 46- تأثیر سکوم برداري بر قابلیت هضم ظاهري و حقیقي کل اسیدهاي آمینه کنجاله هاي آفتابگردان 
محصول کارخانه های مختلف )درصد(

کنجالة 
آفتابگردان

قابليت هضم ظاهري

SEM1

قابليت هضم حقيقي

SEM خروس 
سالم

خروس 
سكوم برداري 

شده
خروس سالم

خروس 
سكوم برداري 

شده
181/6 a76/4 b0/3089/3 a86/0 b0/38

285/7 a81/7 b0/0990/8 a86/8 b0/23

374/1 a68/5 b0/2483/0 a76/6 b0/52

477/7 a71/6 b0/2085/7 a79/0 b0/30

a74/5 b0/2287/2 a82/1 b0/23 79/8ميانگين
.)P>0/05( میانگین که در هر ردیف با حروف التین متفاوت نشان داده شده داراي اختالف معني داري مي باشند

)Standard Error of  Means( 1- اشتباه معیار

2- میانگین 4 کنجالة آفتابگردان محصول کارخانه هاي مختلف
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نتیجه گیری نهایی
اسیدهاي  و  پروتئین  هضم  قابلیت  و  متابولیسم  قابل  انرژي  شیمیایي،  ترکیبات 
با  کشور  مختلف  کارخانه هاي  محصول  آفتابگردان  و  کلزا  سویا،  کنجاله هاي  آمینه 
یکدیگر متفاوت است و خصوصیات یا ماهیت دانه هاي روغني و روش عمل آوري 
یا روغن کشي در کارخانجات، تأثیر به سزایي در ارزش غذایي کنجاله هاي حاصل 
از دانه هاي روغني دارد. استفاده از این کنجاله ها در جیره طیور الزم است با درنظر 
گرفتن شرایطی مثل قیمت روز ماده خوراکی، سن پرنده، انرژی قابل متابولیسم و 

قابلیت هضم پروتئین و اسیدهای آمینه باشد. 
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