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  چکیده
 رشد و متابولیت هاي عملکردبر  ،ه هاي گوشتی جوج داده شده در جیرهخام و حرارتسطوح مختلف دانه خلر اثرات 

بلوك طرح یک در قالب  روزه سویه تجاري راس 14 قطعه جوجه گوشتی 210براي این منظور از . بررسی شدآنها خون 
 بدون(تیمارهاي آزمایشی شامل جیره شاهد .  جوجه در هر تکرار استفاده شد10 تکرار و 3 تیمار، 7با تصادفی  کامل
، افزایش وزن مصرف غذا،.  داده شده بودندحرارت درصد دانه خلر خام یا 30 و 20، 10ه هاي حاوي سطوح جیرو ) خلر

 الشه، غلظت پروتئین کل، تري گلیسرید و کلسترول در پالسماي فسفات ، شاخص تولید اروپایی،ضریب تبدیل غذایی
صد خلر خام موجب  در30 و 20سطوح که د نتایج به دست آمده نشان دا . مورد ارزیابی قرار گرفت هاخون جوجه

 به طور را مصرف خوراك ، درصد30 دادن خلر در سطح  حرارت ومصرف خوراك شد )>05/0P (افزایش معنی دار
 جوجه ها را بهبود ضریب تبدیلرشد و  ،ن دانه خلر در سطوح مختلفدداحرارت  .کاهش داد) >05/0P( معنی داري

طور معنی وزن کبد را بدر مقایسه با گروه شاهد اده شده حرارت د خلر  درصد30خلر خام و  درصد 20مصرف  .بخشید
 تحت تاثیر )>05/0P (سما بطور معنی داريمیانگین غلظت پروتئین کل پال روزگی، 28در  . افزایش داد)>05/0P (داري

 در کلسترول پالسما  روزگی غلظت42 در. بود از دیگر گروه ها و در گروه شاهد کمتر جیره هاي غذایی قرار گرفت
.  بود)>05/0P (اختالف آن با جیره شاهد معنی دار درصد خلر خام کمترین و 30جوجه هاي تغذیه شده با جیره حاوي 

  .جوجه هاي گوشتی اثرات سودمندي داردجیره نتیجه گرفته شد که حرارت دادن دانه خلر مورد استفاده در 
  

  تی، بازده رشد، متابولیت هاي خون گوش، جوجه گرماییخلر، عمل آوري:  کلیديکلمات
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Abstract  
An experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of raw and heated grass 

pea (Lathyrus sativus) seed on growth performance and some blood metabolites of broiler chickens. 
Fourteen day old broilers (210 chickens) were randomly assigned to 7 treatments, with 3 replicates 
and 10 birds in each replicate. Broilers were fed the isocaloric and isonitrogenous diets containing 
0, 10, 20 and 30 % of raw or heated grass pea seed. Feed intake, weight gain, feed conversion ration 
(FCR), European efficiency factor (EEF) and carcass characteristics were recorded. Total plasma 
protein, triglyceride and cholesterol concentration of broilers were measured at 2 stages of growth 
(28 & 42d). The results showed that diets containing 20 and 30% raw grass pea seed, increased feed 
intake significantly (P<0.05) and heated at 30% level increased feed intake significantly (P<0.05). 
Heating the grass pea seed improved weight gain and FCR of broilers in different levels. The birds 
which received 20% raw or 30% heated grass pea seed had significantly greater (P<0.05) liver 
weight than the control group. Total plasma protein concentration was affected by treatments at 
28d. At 42d, the birds which received 30% raw grass pea seed had significantly (P<0.05) lowest 
cholesterol concentration. Increasing the levels of raw grass pea seed, decreased cholesterol 
concentration. It was concluded that heating process have some beneficial effect on grass pea seed 
used in chicken diets. 

 
Key words: Lathyrus sativus, Heating processing, Broilers, Growth performance, Plasma 

metabolites. 
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  55                                  بر بازده رشد و برخی از متابولیت هاي خون جوجه هاي گوشتیتاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده

  مقدمه
سـالی هـاي پـی       در دودهه ي اخیـر بـه دلیـل خـشک          

ــف      ــاط مختل ــیرین در نق ــابع آب ش ــود من ــی و کمب در پ
 اســتفاده از منــابع خــوراکی مقــاوم بــه     ،کــره زمــین 

دام و طیــور مــورد غــذایی خــشکی و شــوري در جیــره 
ــه اســت   ــرار گرفت ــه ق ــر. توج ــه  1خل ــازگار ب ــاهی س  گی

ــوا  ــرایط آب و ه ــسیري و ش ــه گرم ــسیري و نیم  ي گرم
ایــن گیــاه مقــاوم بــه . متعلــق بــه خــانواده بقــوالت اســت

 بــا میــزان بارنــدگی کــم تــا ی در منــاطق اســت وخــشکی
. دکنـ متوسط و خـاك هـاي قلیـایی بـه خـوبی رشـد مـی           

و افــزایش نیتــروژن ایــن گیــاه را بــه منظــور تولیــد دانــه 
ــاب (مــی نماینــد شت کــنیــز خــاك  کــولین هــانبوري و ب
وع از بقــوالت دانــه از آن جــا کــه ایــن نــ). 2003 هــوگس

اي در ایــران کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت، مــساحت   
نــسبتا کمــی از زمـــین هــاي کـــشاورزي نیــز بـــه آن      

ــت   ــده اس ــصاص داده ش ــر کــ  . اخت ــطح زی ــن س شت ای
 هـزار   5 تـا    4گیاه در اسـتان هـایی ماننـد همـدان حـدود             

ــا 2هکتــار، کرمانــشاه  ــار و چهــار محــال  3 ت  هــزار هکت
ــاري  ــا 8/0بختی ــزار ه1 ت ــده اســت    ه ــرآورد ش ــار ب کت

ــارس،  ). 1376 هژبـــري( ــران، فـ ــواحی جنـــوبی ایـ در نـ
ــراف آن،    ــران و اط ــشهر، اصــفهان، ته ــان، الر، ایران کرم
خــرم آبــاد، برخــی از نــواحی آذربایجــان ماننــد ارومیــه، 
ــت      ــز خلرکاش ــشور نی ــمال ک ــتان و ش ــشاه، لرس کرمان

  ).1375 و زرگري 1366محمدي نژاد (می شود 
و دارد  پروتئین نرژي ودي امقدار زیادانه خلر 
  آمینه اسیدهاياما مقدار ،است لیزین سرشار از

آن محدودیت ) سیستئین و تریپتوفانمتیونین، ( دارگوگرد
انبوري و ه و 1990، الو و همکاران 1994گاتل  (دارد

ترکیب مواد معدنی دانه خلر تا حدودي ). 2000همکاران 
مقدار  و ست و کمتر از کنجاله سویا ا گندمبرابر با

خیلی کمتر آن از گندم و کنجاله سویا منیزیوم و سلنیوم 
 دانه ، هاارشگزبراساس  ).1990الو و همکاران (است 

قابلیت استفاده در تغذیه  ک منبع پروتئینخلر بعنوان ی
                                                
1. Lathyrus sativus  

جوجه هاي گوشتی در مناطق گرمسیري و نیمه 
لیل شباهت پروفیل  به دمطرح است وگرمسیري 

 خلر با کنجاله سویا، می توان از  آنيهاي آمینه اسید
کنجاله استفاده نمود این بعنوان جایگزینی براي 

، تادلی 2003، شارما و همکاران 1999 و دینگل ویریاوان(
الو و  اما،). 2008  راي و راماچاندران2003و همکاران 

کاهش رشد ) 1975 (همکارانالتیف و و ) 1990(همکاران 
 با دانه خلر خام را جوجه هاي گوشتی تغذیه شده

بعد از عمل  این محققین نتیجه گرفتند که  وگزارش کردند
پروتئین  به عنوان یک منبع خلرآوري مناسب می توان از 

  . ي گوشتی استفاده کردجوجه ها پرورش در
دانه خلر داراي برخی از فاکتور هاي ضد تغذیه اي 

ده ي مانند تانن ها، ممانعت کننده پروتئازها، ممانعت کنن
-β(2آمیالز و بتا اگزالیل دي آمینو پروپیونیک اسید 

ODAP ( است) و شارما و 2000هانبوري و همکاران 
سته  که پوگزارش هایی وجود دارد). 2003همکاران 

 استفاده از مکمل گیري، خسیاندن، عمل آوري حرارتی و
هاي آنزیمی ممکن است اثر ترکیبات ضد تغذیه اي دانه 

 ویریام و دینگل(قدار زیادي کاهش دهد خام خلر را به م
 رايراماچاندارن و . )2003تادلی و همکاران ، 1999

نیز گزارش نمودند که با اتوکالو کردن دانه خلر، ) 2008(
دیگر میزان تانن آن کاهش یافت، اما عوامل ضد تغذیه اي 

  . آن تحت تاثیر این روش عمل آوري قرار نگرفت
 3 آوري حرارتی خشکگزارشی در مورد عملتاکنون 

 ي جوجه هاي تغذیهدانه خلر و استفاده از آن در 
 و یافته گوشتی در منابع معتبر علمی منتشر نشده است

هاي موجود در مورد استفاده از دانه خلر در جیره 
بنابراین . اندك استنیز جوجه هاي گوشتی در ایران 

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر سطوح مختلف 
، کاهش شده بر بازده رشدحرارت داده لر خام و دانه خ

 برخی از فراسنجه هاي خونی در وخلر مقدار تانن 
  . بودراس نژاد جوجه هاي گوشتی 

                                                
2  . β- oxallyl-diamino-propionic acid  
3. Oven heating   
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  مواد و روش ها
 قطعه جوجه گوشتی یک 210در این آزمایش تعداد 

 14  سنتا) Ross-308(راس تجارتی روزه سویه 
رش داده روزگی در شرایط مشابه و با جیره یکسان پرو

 گرم 247±6/5سپس جوجه هاي با میانگین وزن . شدند
آنگاه .  استاندارد منتقل شدند1به قفس هاي سه طبقه

 7  یک طرح بلوك کامل تصادفی با قالبجوجه ها در
در هر  قطعه جوجه 10بازاي هر تیمار و  تکرار 3، تیمار

 و هر طبقه به عنوان یک بلوك در نظر تغذیه شدندتکرار 
در تمام مدت آزمایش به آب و جوجه ها . دگرفته ش
داشتند و شرایط استاندارد سالن دسترسی آزاد خوراك 

   .رعایت شد) سیناسیوندما، نور، تهویه و واک(
 200حدود براي تهیه ي جیره هاي آزمایشی 

اجزاي . کیلوگرم دانه خلر از بازار محلی خریداري شد
 غبار آن دانه خلر جدا سازي و گرد وبا   همراهخارجی

 درجه 120دماي در خلر هاي دانه نیمی از   وزدوده شد
از . دحرارت داده ش ساعت 3سانتی گراد به مدت زمان 

دهم تا بیست و هشتم جیره ي رشد و از روز روز چهار
بر که بیست و هشتم تا چهل و دوم جیره ي پایانی 

ه توسط کمپانی راس تنظیم اساس احتیاجات توصیه شد
در هر مرحله . اختیار جوجه ها قرار گرفتدر  شده بود

جیره ي شاهد بر مبناي ذرت و کنجاله سویا تنظیم شد و 
 و 20، 10اما جیره هاي دیگر داراي سطوح . فاقد خلر بود

تمام .  داده شده بودند درصد دانه خلر خام یا حرارت30
یکسان زمایشی از نظر انرژي و پروتئین جیره هاي آ

انرژي قابل راي تنظیم جیره ها از ب ).2 و1جدول ( ندشد
براي متابولیسم و غلظت اسیدهاي آمینه گزارش شده 

 .شداستفاده  )1976 (همکارانتوسط التیف و خلر 
پروتئین خام با روش کجلدال و تانن کل و تانن متراکم 

مک کار و دانه خلر خام و حرارت داده شده با روش 
یل اینکه دانه ضمنا به دل . گیري شداندازه) 1992 (سینگ

خلر در مقایسه با کنجاله سویا داراي مقدار کمتري 
 با افزایش  همگام در باالنس جیره،کلسیم و فسفر است

                                                
1. Electric battery brooders 

سطح خلر مقدار صدف و دي کلسیم فسفات مصرفی 
  .بیشتر شد تا از این نظر تفاوتی بین جیره ها نباشد

گیري مصرف خوراك بطور روزانه و وزن درکور
 براي. ایان هر هفته انجام شدکشی جوجه هاي در پ

 خونگیري در نوبت دو اندازه گیري متابولیت هاي خون
از سیاهرگ بال )  روزگی42 و 28(  آزمایشطول دوره
 جوجه خونگیري شد و در نوبت 2از هر قفس . انجام شد

دوم نیز از همان جوجه هاي خونگیري شده در نوبت 
ه هاي  لولداخل  هاي خوننمونه. اول استفاده گردید
ن با کمک دستگاه  و پالسماي آهپارینه ریخته شد

نمونه هاي . گردید جدا ) دقیقه15 ، دور3000(سانتریفوژ 
 -20دماي در هاي مربوطه تا هنگام آزمایش پالسما 

کلسترول، تري غلظت . ي شددرجه سانتی گراد نگهدار
کیت هاي با استفاده از پالسما گلیسرید و پروتئین کل 

و ) 1972( طبق روش فریدوالد و همکاران وآزمایشگاهی 
ذایی ریب تبدیل غض.  شدتعیین )1977(گوردون و آمر 

شاخص تولید اروپایی در پایان هر مرحله ي آزمایش و 
 فرمول تعیین شاخص تولید .کل دوره محاسبه شدبراي 

براساس این شاخص چنانچه . اروپایی بشرح زیر بود
ایشی وجود داشته تلفاتی ناشی از مصرف تیمارهاي آزم

  :باشد تاثیر خود را در نتیجه کار می گذارد
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  57                                تاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخی از متابولیت هاي خون جوجه هاي گوشتی
 

شاخص تولید اروپایی= } )میانگین وزن زنده به کیلوگرم× درصد ماندگاري ( × 100{)/ضریب تبدیل غذایی× سن به روز  (
 

در پایان ویژگی هاي مربوط به الشه ي جوجه ها 
 ساعت گرسنگی بر اساس 6دوره ي آزمایش و پس از 

) 1993( گرفته شده توسط بریک و همکاران  بکارروش
وزن الشه ي شکم  بازده الشه نیز از تقسیم .تعیین شدند

درصد  پرنده قبل از کشتار محاسبه شد وخالی به وزن 
ه ز اجزا بر وزن زنداجزاي الشه از تقسیم وزن هر یک ا

  .دمحاسبه گردیقبل از کشتار 
، وراكمـصرف خـ    الیز آماري داده هاي مربوط بـه      آن

ه  هاي الشه با استفاده از رویـ    و ویژگی  پارامترهاي رشد 
منظــور بررســی اثــر   بــهو  )GLM(مــدل خطــی عمــومی 

تیمارها در زمان هاي مختلف نمونه گیري خون بر غلظت        
رویه مـدل   کلسترول، تري گلیسرید و پروتئین پالسما از        

. اسـتفاده گردیـد  ) SAS )1998 نرم افزار آمـاري    1مختلط
هاي خـونی، از    آنالیز ارقام مربوط به فراسنجه      ضمناٌ در   

اسـتفاده شـد     2 در طول زمان   روش داده هاي تکرار شده    
یسات آماري بین میانگین ها بـا اسـتفاده        مقا). 1986گیل  (

ــراي صــفات عملکــرد و خــصوصیات  ( دانکــن از روش ب
انجـام  ) براي فراسنجه هـاي خـونی  (توکی  روش  و  ) الشه
  . شد

  

ijkljkkjiijkl TimeTreatTimeTreatBlocky εµ +++++= )*()()()(

  
  :که در آن

yijkl =صفت مورد نظر  
µ=  صفتکلمیانگین   

j)Treat =( اثر تیمار  
=(Block)iاثر بلوك   

(Time)k =نمونه گیرياثر زمان  

(Treat*Time)jk =نمونهاثر متقابل تیمار و زمان  
  گیري

 ijklε  =می باشد ي تصادفی مربوط به هر مشاهدهاثر خطا.  

                                                
1. Mixed Model Procedure  
2. Repeated Measurements over the Time  

  
   و بحثنتایج

   عملکرد -1
ایج مربوط به مصرف خوراك، افزایش وزن، نت

ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید اروپایی در جدول 
  .  نشان داده شده است3

  
   مصرف خوراك-1-1

خام  درصد خلر 10 جیره ي حاويدر پایان آزمایش، 
 معنی بطوررا مصرف خوراك  نسبت به جیره شاهد

 که با نتایج محققین قبلی  کاهش داد)>05/0P(داري 
 و روتر و همکاران 1990الو و همکاران (ت دارد طابقم

جیره خلر خام در  درصد 30 و 20 سطوح ،اما). 1991
در  )>05/0P(هاي آزمایشی موجب افزایش معنی دار 

شاید به دلیل عدم توافق بین نتایج .  شدمصرف خوراك
تفاوت در سن شروع آزمایش و سطح خلر مورد استفاده 

 دادن خلر در  حرارت).2001ن ویوروس و همکارا (باشد
 کاهش مصرف خوراك  درصد موجب30 و 20سطوح 

شد و تفاوت معنی داري بین مصرف خوراك در جیره ي 
  داده شدهحرارت درصد خلر 30شاهد و جیره ي حاوي 

در توافق با این . مشاهده نشددر کل دوره ي آزمایش 
که گزارش کردند ) 1975 (همکاران التیف و ،یافته

 خوراك براي جیره ي شاهد و جیره ي حاويمصرف 
درصد خلر عمل آوري شده تفاوت معنی داري  37

  .)P<05/0(نداشت 
  
    افزایش وزن-1-2

جیره هاي حاوي سطوح قایسه با در م شاهد  يجیره
افزایش  حرارت داده شده درصد خلر خام یا 30 و 20

، اما بین جیره )>05/0P( را موجب شدوزن بیشتري 
از  درصد خلر حرارت داده شده 10ره حاوي شاهد و جی
بطور کلی . تفاوت معنی داري وجود نداشتاین نظر 

 ،در جیرهافزایش سطح دانه خلر نتایج نشان داد که با 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1389سال/ 2 شماره 4/20جلد / یهاي علوم دام مجله پژوهش               ...                                                ، ریاسی وامیرآبادي        58 

 مشخص  با این وجود،.رشد جوجه ها کمتر شدمیزان 
افزایش  ،ن دانه خلر در سطوح مختلفددا حرارتکه شد 

ن نتایج با یافته هاي  ای.را بهبود بخشیدوزن جوجه ها 
 و همکاران  و ویوروس1380پیر محمدي (قبلی محققین 

گزارش ) 1999(ویریاوان و دینگل . مطابقت دارد) 2001
 موجب کاهش رشد 1 خامکردند که مصرف بقوالت

 هر نوع از بقوالت پاسخ البته جوجه ها می شود و
به عنوان مثال معتقدند که . مربوط به خود را در پی دارد

 ) درصد40 تا 10 (از 2سیاهنخود  دانه یطوح افزایشس
جوجه  در کاهش رشد درصد 14حدود ، در جیره
 که سطوح  استدر حالی و این  ایجاد می کندهایگوشتی
میلر  (رد چنین تاثیر منفی را در بر ندا3 دامیمشابه نخود

مشخص شده است که متیونین و ). 1992و هلمز 
ین اسید آمینه ي محدود تریپتوفان بترتیب اولین و دوم

و از ) 1990الو و همکاران (کننده ي دانه خلر هستند 
 خلر احتمال کمبود  مصرفآنجا که در سطوح باالي

 می توان کاهش رشد ،بیشتر استتریپتوفان در جیره 
از سوي  .جوجه ها را به این عامل نیز مربوط دانست

 دیگر وجود ممانعت کننده هاي تریپسین و کیموتریپسین
بقوالت  در دانه  از جمله تانن هاو ترکیبات پلی فنولیک

عاملی براي جلوگیري از تاثیر آنزیم هاي گوارشی در 
برسانی و (روده ي باریک و کاهش نرخ رشد است 

بویژه تانن ها نشان داده شده است که  ).1988الیاس 
میل ترکیبی باالیی با پروتئین ها دارند و از تانن متراکم 

 باندهاي هیدروژن، پیوندهاي هیدروفوبی و یا  راه براین
همچنین ممکن است مصرف . کوواالنسی اثر می گذارند

 اتانن ه. انرژي و اسید هاي آمینه ویژه اي را کاهش دهند
سبب افزایش ترشح پروتئین هاي آندوژنوس روده و 

نیاکوتی و (بدنبال آن فرسایش موکوس روده می شوند 
  ). 1996همکاران 

 گزارش کردند که تانن ها) 2006( همکاران مک کان و
داراي اثرات ضد تغذیه اي هستند و با پروتئین، نشاسته، 
                                                
1 . Raw legumes 
2 . Chick pea 
3 . Field pea 

ترکیبات ، ویتامین ها و مواد معدنی آنزیم هاي گوارشی
این محققین  .کم تولید می کنندابلیت هضم با قپیچیده 

 گرم تانن در هر کیلوگرم خوراك 1وجود معتقدند که 
ب کاهش سرعت رشد و افزایش جوجه هاي گوشتی موج

در آزمایش حاضر نیز با . ضریب تبدیل آنها می شود
 درصد، سطح تانن کل  به 30مصرف خلر خام در سطح 

 گرم در کیلوگرم خوراك رسید و نتیجه ي آن 1حدود 
 .کاهش رشد جوجه ها در مقایسه با جیره هاي دیگر بود

ي بهبود سرعت رشد جوجه ها در تیمارهاعالوه براین 
به مربوط حاوي خلر حرارت داده شده را می توان 

کاهش مقدار تانن کل در خلر عمل آوري شده نسبت به 
 ) درصد231/0 در مقابل 323/0 (عمل آوري نشده

زیرا مقدار تانن متراکم در خلر خام و حرارت ، دانست
  .)2 و 1ول اجد(داده شده تقریبا مساوي بود 
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  ). روزگی14 -28( غذایی مرحله رشد  ترکیبات مختلف جیره هاي-1جدول 
    جیره هاي آزمایشی

  %10  شاهد  )درصد(ترکیب 
 خلر خام

10%  
 ادهدخلر حرارت 

20%  
 خلر خام

20%  
  خلر حرارت داده

30%  
 خلر خام

30%  
 خلر حرارت داده

  5/50  5/50  56  56  7/59  7/59  64  ذرت

  1/12  1/12  5/16  5/16  5/22  5/22  28  کنجاله سویا

  5/3  5/3  7/3  7/3  5/3  5/3  5/3  پودر ماهی

  -  30  -  20  -  10  -  1خلر خام

  30  -  20  -  10  -  -  2خلر حرارت داده شده

  5/0  5/0  5/0  5/0  1  1  2/1  روغن آفتابگردان

  325/0  325/0  3/0  3/0  275/0  275/0  2/0  متیونین

  15/0  15/0  175/0  175/0  2/0  2/0  2/0  لیزین

  325/1  325/1  2/1  2/1  1/1  1/1  1/1  پودر صدف

  1/1  1/1  125/1  125/1  225/1  225/1  3/1  دي کلسیم فسفات

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  ویتامینه 

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  معدنی

  100  100  100  100  100  100  100  جمع

  ترکیبات محاسبه شده مواد مغذي جیره ها
  Kcal/Kg(  2990  2996  2996  2992  2992  2993  2993( انرژي قابل سوخت و ساز

  20  20  20  20  20  20  20  (%)پروتئین خام 

  47/0  47/0  47/0  47/0  47/0  47/0  47/0  (%)متیونین 

  93/0  93/0  93/0  93/0  92/0  92/0  92/0  (%)سیستئین + متیونین 

  3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  (%)لیزین 

  19/0  19/0  21/0  21/0  24/0  24/0  26/0  (%)تریپتوفان 

  93/0  93/0  92/0  92/0  9/0  9/0  9/0 (%)کلسیم 

  46/0  46/0  46/0  46/0  45/0  45/0  45/0 (%)فسفر قابل دسترس 
  . درصد بود177/0 و 323/0تانن کل و تانن متراکم دانه خلر خام به ترتیب  .1
  .درصد بود 179/0 و 231/0تانن کل و تانن متراکم دانه خلر حرارت داده شده به ترتیب  .2
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  ). روزگی28 -42( ترکیبات مختلف جیره هاي غذایی مرحله پایانی -2جدول 
    جیره هاي آزمایشی

  % 10  شاهد  )درصد(ترکیب 
 خلر خام

10 %  
 خلر حرارت داده

20 %  
 خلر خام

20 %  
  خلر حرارت داده

30 %  
 خلر خام

30 %  
 خلر حرارت داده

  3/54  3/54  7/58  7/58  7/63  7/63  68  ذرت

  6/9  6/9  15  15  7/19  7/19  25  کنجاله سویا

  5/1  5/1  5/1  5/1  7/1  7/1  7/1  پودر ماهی

  -  30  -  20  -  10  -  1خلر خام

  30  -  20  -  10  -  -  2خلر حرارت داده شده

  3/1  3/1  5/1  5/1  6/1  6/1  9/1  روغن آفتابگردان

  25/0  25/0  225/0  225/0  2/0  2/0  175/0  متیونین

  075/0  075/0  1/0  1/0  125/0  125/0  15/0  لیزین

  2/1  2/1  075/1  075/1  025/1  025/1  05/1  صدف

  275/1  275/1  4/1  4/1  45/1  45/1  525/1  دي کلسیم فسفات

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  ویتامینه 

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  معدنی

  100  100  100  100  100  100  100  جمع

  
  ترکیبات محاسبه شده مواد مغذي در جیره ها 

  انرژي قابل سوخت و ساز
)Kcal/Kg(  

3062  3064  3064  3067  3067  3070  3070  

  1/18  1/18  1/18  1/18  18  18  18  (%)پروتئین خام 
  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  (%)متیونین 
  78/0  78/0  78/0  78/0  78/0  78/0  78/0  (%)سیستئین + متیونین 

  07/1  07/1  07/1  07/1  07/1  07/1  05/1  (%)لیزین 
  16/0  16/0  18/0  18/0  2/0  2/0  23/0  (%)تریپتوفان 

  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0 (%)کلسیم 
  44/0  44/0  44/0  44/0  43/0  43/0  42/0 (%)فسفر قابل دسترس 
  .صد بود در177/0 و 323/0تانن کل و تانن متراکم دانه خلر خام به ترتیب  .1
  . درصد بود179/0 و 231/0تانن کل و تانن متراکم دانه خلر حرارت داده شده به ترتیب  .2

  
   ضریب تبدیل-1-3

در تمام مراحل آزمایش، ضریب تبدیل براي جیره 
 درصد خلر خام بطور معنی 30 و 20هاي حاوي سطوح 

بیشتر از جیره هاي شاهد و جیره هاي ) >05/0P(داري 
بین جیره ي شاهد و .  خلر بود درصد10داراي 

 درصد خلر خام یا حرارت داده 10هاي حاوي  جیره
. شده از این نظر اختالف معنی داري وجود نداشت

 30 تا 10افزایش سطح خلر خام و حرارت داده شده از 
درصد، بطور فزاینده اي ضریب تبدیل جوجه ها را 

هرچند ضریب تبدیل براي جیره هاي حاوي . افزایش داد
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سطوح مختلف خلر خام با همان سطوح از خلر حرارت 
داده شده از نظر آماري تفاوت معنی دار نداشت، اما 
بنظر می رسد که حرارت دادن تا حدودي موجب کاهش 

اختالف مشاهده شده براي . ضریب تبدیل جوجه ها شد
ضریب تبدیل در بین جیره هاي غذایی، به تفاوت در 

یش وزن جوجه ها مصرف خوراك و تفاوت در افزا
مربوط است و می تواند به غظت تانن کل در خلر خام و 

مک کان و (حرارت داده شده ارتباط داشته باشد 
بطوري که جیره هاي حاوي سطوح ) 2006همکاران 

باالي خلر، به دلیل مصرف بیشتر خوراك و سرعت رشد 
در توافق با . کمتر بدترین ضریب تبدیل را حاصل کردند

) 2003(، شارما و همکاران آزمایش حاضریافته هاي 
گزارش کردند که راندمان غذایی بطور معکوسی تحت 
تاثیر سطح خلر در جیره ي جوجه هاي گوشتی قرار می 

نشان داده شده است که عمل آوري دانه خلر سبب . گیرد
) بویژه تانن ها(کاهش برخی از عوامل ضد تغذیه اي آن 

نشاسته، فیبر و پروتئین و بدنبال آن بهبود قابلیت هضم 
ویریاوان (و در نتیجه بهبود عملکرد جوجه ها می شود 

ویوروس و ). 2006 و مک کان و همکاران 1999و دینگل 
نیز گزارش نمودند که اتوکالو کردن ) 2001(همکاران 

دانه نخود سیاه سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل 
قدند که این محققین معت. غذایی جوجه هاي گوشتی شد

اثرات مفید استفاده از نخودسیاه اتوکالو شده ممکن 
است ناشی از کاهش و یا غیر فعال شدن بازدارنده هاي 

  . تریپسین، کیموتریپسین و آلفا آمیالز در جیره باشد
  
   شاخص تولید اروپایی-1-4

شاخص تولید اروپایی براي جیره شاهد بیشترین 
 خلر خام و  درصد30و براي جیره هاي حاوي ) 238(

. کمترین بود) 6/191 و 6/196بترتیب (حرارت داده شده 
نتایج نشان داد که افزایش سطح خلر موجب کاهش معنی 

شاخص تولید اروپایی در جوجه ها می ) >05/0P(دار 

 درصد 10شاخص تولید اروپایی جیره هاي حاوي . شود
دانه خلر خام یا حرارت داده شده مشابه و بطور معنی 

 درصد 30بیشتر از جیره هاي حاوي ) >05/0P(داري 
با توجه به اینکه درصد ماندگاري . دانه خلر خام بود

براي تیمارهاي مختلف و طول دوره ي پرورش براي 
تمام جوجه ها یکسان بود، می توان گفت که مصرف خلر 
با کاهش وزن پایانی و افزایش ضریب تبدیل خوراك 

 است و این نتیجه با شاخص تولید اروپایی را کاهش داده
 و تادلی 1975التیف و همکاران (نتایج قبلی موافقت دارد 

  ).2003و همکاران 
  
   ویژگی هاي الشه-2

نتایج مربوط به درصد بازده الشه، اجزاي الشه و 
اندام هاي حفره شکمی نسبت به وزن زنده قبل از کشتار 

  . نشان داده شده است4در جدول 
  
  ه بازده و اجزاي الش-2-1

جیره هاي آزمایشی حاوي سطوح مختلف دانه خلر 
خام یا حرارت داده شده بر بازده الشه و اجزایی مانند 
نسبت درصد وزن سینه، ران ها، بال ها، پشت و گردن 
تاثیر معنی داري نداشت که با یافته هاي قبلی 

موافقت ) 2003 و تادلی و همکاران 1380پیرمحمدي (
وزن نهایی ناشی از مصرف به عبارت دیگر کاهش . دارد

سطوح مختلف دانه خلر بطور نسبتا یکنواختی تمام 
اجزاي الشه را تحت تاثیر قرار داد و تغییري در نسبت 

گزارش شده است که . سهم اجزاي الشه ایجاد نکرد
کمبود اسیدهاي آمینه متیونین و لیزین تولید گوشت 

ی دهد سینه را در جوجه ها به مقدار زیادي کاهش م
اما در نتایج آزمایش ) 1990هایک لینگ و همکاران (

حاضر و علیرغم کمبود هاي احتمالی اسیدهاي آمینه 
. گوگرددار در دانه خلر، چنین نتیجه اي حاصل نشد
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.تأثیر جیره هاي غذایی حاوي سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر عملکرد جوجه هاي گوشتی -3دولج  
 جیره هاي آزمایشی

  شاهد  عملکرد 
10 %  

 خلر خام

10 %  
 خلر حرارت داده

20 %  
 خلر خام

20 %  
  خلر حرارت داده

30 %  
 خلر خام

30 %  
  SEM خلر حرارت داده

                  )گرم/جوجه(مصرف خوراك 
  1209bc* 1135d 1239a 1233ab 1222abc 1209bc 1196c 5/15   روزگی28-14
  2041c 2032c 2061bc 2115a 2091ab 2127a 2026c 8/21   روزگی42-28

  3250c 3167d 3301b 3348a 3314ab 3336ab 3223c 8/20  کل دوره آزمایش
              )گرم/جوجه(افزایش وزن 

  678a 580c 650ab 582c 647b 537d 600c 7/13   روزگی28-14
  1002a 987ab 954bc 923c 939bc 946bc 909c 7/25   روزگی42-28

  1681a 1567c 1605ab 1506cd 1586bc 1483d 1510cd 5/40  کل دوره آزمایش
              ضریب تبدیل غذایی

78/1   روزگی28-14 e cd96/1 cd 91/1  b  12/2  d  89/1 a  25/2 c  99/1  04/0  
04/2   روزگی42-28 c c  06/2 bc 16/2  a  29/2  ab  23/2 ab 25/2 ab 23/2  06/0  

93/1  کل دوره آزمایش d cd 02/2 cd 06/2  ab 22/2  bc  09/2 a  25/2 abc13/2  07/0  
  238a 224b bc8/213  c  9/209  cd 5/199 d 6/196 d  6/191  4/5  شاخص تولید اروپایی

  .)>05/0P( در هر ردیف میانگین هاي داراي حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار هستند*

  
    اجزاي حفره شکمی-2-2

اي وزن نسبی کبد تا حدودي تحت تاثیر جیره ه
 درصد دانه 20 مصرف یکهبطور. آزمایشی قرار گرفت

در  داده شده حرارتدانه خلر  درصد 30خلر خام و 
وزن نسبی کبد را بطور معنی مقایسه با گروه شاهد 

جیره هاي حاوي . )4 جدول( افزایش داد) >05/0P(داري 
تفاوت معنی  خام یا حرارت داده شده  درصد خلر10
 دادنحرارت  . شاهد نداشتند با جیره از این نظريدار

 وزن کبد ح مختلف نیز تاثیري بر نسبتدانه خلر در سطو
گزارش هایی در تایید نتایج آزمایش حاضر، . نداشت

وجود دارد که استفاده از سطوح مختلف دانه هاي 
بقوالت در جیره ي جوجه هاي گوشتی وزن نسبی کبد 

 و ویوروس(افزایش می دهد  18/0 تا 1/0به میزان را 
و آریجا و  2003 ،، روبیو و همکاران2001 همکاران
 این محققین معتقدند که افزایش وزن کبد .)2006همکاران 

ممکن است ناشی از وجود ترکیبات سمی در دانه خلر و 
اشد و یا اینکه به دلیل نیاز به سم زدایی از آن در کبد ب

به نیاز پرنده دانه ها و این نوع ارزش غذایی کمتر 
و  شده  موجب فعالیت بیشتر کبد،ت از ذخایر بدنبرداش

در  ).2006آریجا و همکاران ( داتفاق افتهیپرتروفی آن 
 درصد 20 حاوي  يجیرهمورد قلب مشخص شد که 

وزن نسبی قلب را موجب کمترین   داده شدهحرارتخلر
به دست  این یافتهتوجیه براي دلیل مشخصی  .گردید
نی داري بین جیره ها تفاوت معموارد بقیه در  .نیامد

خام یا خلر ره هاي حاوي یجمصرف با  .مشاهده نشد
تمایلی براي در مقایسه با جیره شاهد،  داده شده حرارت

افزایش وزن نسبی سنگدان وجود داشت اما این تفاوت 
ویوروس و همکاران . ها از نظر آماري معنی دار نبود

  درصد45 و 30، 15 که سطوح گزارش کردند) 2001(
وزن نسبی سنگدان جوجه هاي گوشتی  نخود سیاه انهد

وزگی بطور معنی داري افزایش داد  ر28 تا 1را در سن 
اثر را ناشی از وجود مقدار زیادي ترکیبات غیر این و 

 اختالف نظر .قابل هضم در این گونه دانه ها دانستند
 لگومینه و درصد  هايممکن است به تفاوت در نوع دانه
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 پوسته آنها و همچنین به تفاوت در الیاف موجود در
   .سطح مصرف این دانه ها مربوط باشد

تحت تاثیر درصد چربی حفره شکمی جوجه ها تحت 
نگرفت و تفاوت هاي مشاهده  آزمایشی قرار جیره هاي

 ،در توافق با این یافته .شده از نظر آماري معنی دار نبود
 نیز گزارش کردند که عمل) 2003(تادلی و همکاران 

آوري دانه خلر با روش هاي مختلف تاثیري بر کاهش یا 
.افزایش چربی حفره شکمی جوجه هاي گوشتی ندارد

  
 اجزاي الشـه و انـدام هـاي    تأثیر جیره هاي غذایی حاوي سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازه الشه،     -4جدول

  ).اردرصد از وزن زنده قبل از کشت( روزگی 42حفره شکمی در 
 جیره هاي آزمایشی

بازده الشه و 
  شاهد  اجزاي آن

10%  
 خلر خام

10%  
خلر حرارت 
 داده

20%  
 خلر خام

20%  
خلر حرارت 
  داده

30%  
 خلر خام

30%  
خلر حرارت 
 داده

SEM 

2/72  بازده الشه  2/72  7/72  4/70  0/72  9/72  6/72  61/0  
91/22  سینه  84/22  58/23  37/21  92/22  78/22  35/23  759/0  
94/20  ران ها  36/21  94/20  33/21  22/21  67/21  18/22  343/0  
64/5  گردن  49/5  87/5  01/6  00/5  03/5  25/5  324/0  
82/14  پشت  30/14  64/14  42/13  74/14  50/15  23/14  592/0  
37/7  بال ها  67/7  29/7  95/7  52/7  63/7  22/7  266/0  
09/2  کبد  b* 26/2  ab 26/2  ab 37/2  a 21/2  ab 17/2  ab 37/2  a 121/0  
492/0  قلب  ab 507/0  ab 533/0  a 531/0  a 453/0  b 533/0  a 563/0  a 081/0  

07/2  سنگدان  28/2  31/2  32/2  30/2  29/2  21/2  150/0  
16/2  چربی شکمی  13/2  28/2  58/2  18/2  46/2  20/2  211/0  

  .)>05/0P( اختالف معنی دار هستند درصد  داراي95در هر ردیف میانگین هاي داراي حروف غیر مشابه در سطح * 
  

بر میانگین غلظت پروتئین، تري تأثیر جیره هاي غذایی حاوي سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده  -5جدول 
  .گلیسرید و کلسترول پالسماي خون

 جیره هاي آزمایشی

  متابولیت هاي خون
  %10  شاهد

 خلر خام

10%  
  دادهحرارتخلر 

20%  
 مخلر خا

20%  
   دادهحرارتخلر 

30%  
 خلر خام

30%  
  دادهحرارتخلر 

SEM  

                   روزگی28در 
g/dl(  43/2(پروتئین کل   b* 85/2  ab 05/3  a 80/2  ab 97/2  ab 12/3  a      ab87 /2  261/0  

mg/dl(  8/122(کلسترول   3/124  2/123  3/128  1/125  4/127  9/124  47/4  
mg/dl(  5/91(تري گلیسرید   a 5/88  ab 9/95  a 5/71  c 8/75  bc 0/63 c 2/102  a 84/7  

           روزگی42در 
g/dl(  2/3(پروتئین کل   3/3  3/3  4/3  2/3  5/3  2/3  372/0  

mg/dl(  9/134(کلسترول   a 5/131  ab 7/132  ab 3/126  bc 5/130  abc 7/122  c 2/132  ab 59/3  
تري گلیسرید 

)mg/dl(  
0 /42  a 5/44  a 5/29  b 3/30  b 5/21  c 0/21  c 0/44  c 04/3  

  .)>05/0P(در هر ردیف میانگین هاي داراي حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار هستند* 
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  متابولیت هاي خونی -3
 آزمایشی بر غلظت جیره هاينتایج مربوط به اثر 

ي  پالسماهايتري گلیسریدکلسترول و پروتئین کل، 
 5 جدول ر روزگی د42 و 28خون جوجه ها در سن 

  . گزارش شده است
 روزگی 28کل پالسما در  پروتئینمیانگین غلظت 

تحت تاثیر جیره هاي غذایی ) >05/0P(بطور معنی داري 
ت ین غلظبطوریکه جیره ي شاهد کمترقرار گرفت 

. را موجب شد)  گرم در دسی لیتر43/2(پروتئین پالسما 
 روزگی تفاوت هاي مشاهده شده بین غلظت 42در 
معنی دار براي جیره هاي مختلف ین کل پالسما پروتئ
 نشان داد که اثر زمان نمونه  ها آنالیز آماري داده.نبود

گیري بر غلظت پروتئین کل خون معنی دار بود 
)05/0P<.(زمایش حاضر با یافته هاي آهر حال نتایج ه ب

افزایش پروتئین کل پالسما که ) 2006(آریجا و همکاران 
سطوح  پس از مصرفرا  روزه 21در خون جوجه هاي 

گزارش  نوعی لوبیاي خام و عمل آوري شده مختلف
این محققین معتقدند که پایین .  داردهمخوانیکردند، 

بودن کیفیت پروتئین ویا وجود ترکیبات ضد تغذیه اي از 
جمله آنتی تریپسین موجب فعالیت بیشتر کبد براي 

د نیاز خایر بدن و سنتز پروتئین هاي موراز ذبرداشت 
 ماي خون قابل اندازه گیري است ومی شود که در پالس

این نظریه با افزایش وزن نسبی جگر در تیمارهاي 
  .  داردطابقت نیز م)4جدول ( آزمایشی

 بر غلظت ي تاثیر روزگی28در جیره هاي آزمایشی 
غلظت  روزگی 42در اما کلسترول خون نداشتند، 

قرار گرفت، جیره تحت تاثیر  ي خونکلسترول پالسما
 30حاوي جوجه هاي تغذیه شده با جیره که  بطوري

 و کلسترول پالسما را داشتندکمترین درصد خلر خام 
جیره شاهد معنی برخی جیره ها از جمله اختالف آن با 

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که . بود) >05/0P(دار 
 موجب کاهش غلظت ،افزایش سطح خلر خام در جیره

ر جه ها شد، در حالی که سطوح خلن جوکلسترول خو
      این نتیجه با. داده شده چنین اثري نداشتحرارت

بقوالت دیگر در   قبلی در مورد استفاده ازیافته هاي
روبیو و همکاران (موافقت دارد جیره جوجه هاي گوشتی 

 بودن غلظت پایین ).2006 و آریجا و همکاران 2003
ه شده با دانه وجه هاي تغذیکلسترول پالسماي خون ج

 متابولیزم کلسترول احتماال بیانگر تغییر در ،خامخلر ي 
 معتقدند که ترکیبات موجود در دانه ي اندوژنوس است و

گیر براي دفع ت در مکانیزم هاي متابولیکی دربقوال
کلسترول از راه نمک هاي صفراوي دخالت دارند 

  ). 2004مارتینز و همکاران (
 پالسما هايتري گلیسرید روزگی، غلظت 42 و 28در 

تحت تاثیر جیره هاي ) >05/0P(بطور معنی داري 
ي جوجه هاي تغذیه شده با جیره . آزمایشی قرار گرفت

 در هر دو مرحله کمترین خلر خام درصد 30وي حا
 بنکته جال. داشتندغلظت تري گلیسریدهاي پالسما را 

 سطح تري گلیسریدهاي پالسما در کاهش چشمگیرتوجه 
در مقایسه با نوبت )  روزگی42(وم نمونه گیري نوبت د

بود و اثر زمان نمونه گیري از این نظر )  روزگی28(اول 
 ،در هر دو نوبت نمونه گیري. )>05/0P(معنی دار شد 

 دادن خلر موجب افزایش غلظت تري گلیسریدهاي حرارت
  شدن آن به غلظت گروه شاهد گردید وپالسما و نزدیک
 مشابهی توسط آریجا و همکاران نتایجدر این زمینه 

بنظر می رسد که بیشتر . نیز گزارش شده است) 2006(
بودن غلظت تري گلیسیریدهاي پالسماي خون 

 داده شده استفاده حرارتهایی که از دانه خلر  جوجه
 ،کردند در مقایسه با آنهایی که خلر خام مصرف کردند

 ونمیآ(فیزیکوشیمیایی در مواد مغذي ناشی از تغییرات 
اسیدها، لیپیدها، پپتیدهاي غیر ساختمانی و استرول هاي 

مارتینز و ( باشددر دانه هاي حرارت داده شده ) گیاهی
    ).2004 ،همکاران

  
  نتیجه گیري

 داده شده تا سطح حرارت و ماز دانه خلر خااستفاده 
 درصد تاثیر منفی بر عملکرد جوجه هاي گوشتی 10

 و عملکرد جوجه ها را اما سطوح باالتر، رشد. نداشت
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 ارزش غذایی ها توجه ببنابراین ب. تحت تاثیر قرار داد
دانه خلر و بویژه درصد پروتئین آن، پیشنهاد می شود 

که روش هاي دیگر عمل آوري آن براي استفاده از خلر 
  .درجیره مورد بررسی قرار گیرد

  مورد استفاده منابع
جیره جوجه هاي گوشتی، گزارش طرح انه نخود زراعی و خلر در  غذایی دبررسی ارزش. 1380 ،پیر محمدي ر

  .تحقیقاتی، دانشگاه ارومیه
  .گیاهان داروئی، انتشارات دانشگاه تهران. 1375 ، عزرگري

  .68-69 فحه هاي، صزراعت سنگک، مجله زیتون. 1366 ع، محمدي نژاد
  .ز اطالعات و مدارك علمی ایرانتعیین ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم دانه خلر، مرک. 1376 ف، هژبري
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