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Introduction 1 It is advantageous to include as many ingredients as possible when formulating a diet for broiler 

chickens, because the supplementary nature of nutrients in different feedstuffs promotes the reduction of nutrient 

variation. The results of some experiments have shown that diet uniformity, through variance reduction for nutrients, 

improves broiler performance. In addition, lower variability of nutrients reduces the possibility of nutrient wastage. 

Also, in practical feed formulation when using of cheaper feed ingredients such as canola meal (CM) or poultry by-

product meal (PBM) instead of more expensive ingredients such as soybean meal (SBM) in such a way that inclusion 

of them didn’t result in a lower production and quality indices thus they may result in a lower feed costs and higher 

economic benefit for producer. Both CM and PBM are good sources of protein for broilers and less expensive than 

SBM. Canola meal is a worthful feed ingredient and according to climatic condition and type of processing contains 

36-39% crude protein. It may consider as a good source of calcium, phosphorus, magnesium, manganese, zinc, and 

iron as well as relatively good source of methionine and lysine. Poultry by product meal can be used in poultry ration 

up to 6% of total feed if sanitary operations is observed. High levels of fat, moisture and feather contents are main 

drawbacks of PBM in the poultry rations. However, if PBM mixed with CM that has low levels of fat and moisture, a 

proteinous mixture will result with similar CP level to SBM and longer storage potential. Both CM and PBM have 

lower nutrient digestibility as crude protein, fats and trace minerals because of phytate and NSP and dietary exogenous 

enzymes may improve digestibility of nutrients. The results of some researches showed that Kemin multi-enzyme 

supplementation improved broiler performance or carcass characters. This research is carried out for study effect of 

different substitution of a proteinous mixture composed of CM and PBM (65%:35%) with SBM with Kemin WP 

multi-enzyme supplementation on production and economic performances of broiler chickens.        

Materials and Methods This experiment was conducted in a factorial arrangement 4×2 (4 levels of proteinous 

mixture replaced with SBM: 0, 25, 50 and 75%×2 levels of Kemin WP multi-enzyme supplementation: 0 and 

250mg/kg diet) with 8 treatments, 4 replicates of 12 pieces of Ross308 strain broiler chicks of either sex reared on 

1×1.25m floor pens in a completely randomized design. Proteinous mixture was made by proper mixing of CM and 

PBM (65%:35). During experimental period chickens were received mash diet according to Ross308 feed specification 

booklet (2014) for as hatched broilers. Feed and water were prepared for broilers ad-libitum. Body weight, feed intake, 

feed conversion ratio (FCR), production index, feed cost to gain (Rials/kg), and monetary returns (Rials/bird) were 

measured or calculated at different phases of growth period. At the end of growth period (42 days of age) one bird 

similar in body weight to average weight of each replicate was selected and sacrificed for carcass character 
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measurements. Collected data were subjected to analysis of variance by ANOVA procedure of SAS2003Software. 

Treatment means were separated using Duncan multiple range test at 0.05 significant level. 

Results and Discussion At shorter growth period of 1-24 days, there was a significant interaction between dietary 

multi-enzyme supplementation and different substitution levels of protein mixture and SBM on body weight and FCR. 

As, in diets without multi-enzyme supplement,75% substitution of protein mixture with SBM significantly resulted in 

the most decrease in body weight and increase in FCR however, in diets with enzyme supplement 50 and 75% 

substitution levels of protein mixture with SBM resulted in a non-significant difference in body weight and FCR of 

chickens. It is reported that commercial multi-enzymes in broiler diets resulted in an increase in body weight and 

decrease in FCR. Also, there are some evidences that the mean retention time of digesta in different parts as well as 

whole digestive tracts of broilers in diets with CM was significantly less than SBM diets and this may be the cause of 

decrease in digestion and absorption of nutrients in diets with CM. It is reported that the use of more than 6% poultry 

offal meal in broiler diet resulted in a lower production performance and higher FCR and the causes of these 

phenomena should be searched in lower quality and palatability of poultry offal meal with higher level usage in the 

diet. Protein mixture substituted with SBM resulted in the lower feed cost to gain. However, diets with 50 and 75% 

substitution levels resulted in a significant decrease in MR compared with 0 and 25% substitution levels. Different 

substitution levels of protein mixture with SBM had no significant effect on carcass characters, however, dietary 

multi-enzyme supplementation resulted in a significant higher abdominal fat percentage. Similar to these results, it is 

reported that multi-enzyme supplementation resulted in higher abdominal fat percentages in broiler chickens. The 

lipase content in multi-enzyme may cause increase in digestion, absorption and deposition of fat in the body.     

Conclusion This study results showed that 25% dietary protein mixture substitution with SBM in the broiler diet 

did not show significant negative impact on economic performance of broiler chickens and could potentially be used 

as a substitute for more expensive soybean meal protein. Also, the use of multi-enzyme supplementation in the diet 

restricted to the age of chickens and the quality of protein source. As considering lower growth period of 24 days and 

75% substitution levels of protein mixture with SBM multi enzyme supplement may result in a better FCR. However, 

for production of broilers with 42 days of age multi-enzyme supplementation in the diet had no significant positive 

effect on broiler performance and its economic traits. 
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مخلوط آنزیمی بر  سویا و مکمل جای کنجالهبررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به

 های گوشتیعملکرد جوجه

 
 2قنبری ،  فرزاد2زهرا تراز ، *2،  شهریار مقصودلو1محمد ایزانلو
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بر  یمآنزی مخلوط و مکمل اسوی  کنجاله جایبه ینیمخلوط پروتئ ینیگزیامکان جا یبررس . 1041. قنبری. فو  تراز،. ز ،مقصودلو . ش.، م ،ایزانلو

 .241-212(:2)10 ایران دامی علوم پژوهشهای. یگوشت یهاعملکرد جوجه
 

 چکیده    

منظور بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی )کنجاله کانوال و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور( با کنجاله سویا در جیره و       آزمایشی به 
تیمار به صتتتورت    8با   448قطعه جوجه ستتتویه تجاری را       480های گوشتتتتی انجام شتتتا. آزمایع با تعااد      مکمل مخلوط آنزیمی بر عملکرد جوجه  

صفر،     0) 2×0فاکتوریل صا  52و  24، 22سطح جایگزینی مخلوط پروتئینی:  صفر و     2×در  0گرم درکیلوگرم خوراک( با میلی 224سطح مخلوط آنزیمی: 
 52های باون آنزیم، سطح جایگزینی  در جیرهروزگی  1-20دوره انجام گرفت. در  ای جوجه از هر دو جنس و در قالب طرح کامالًتصادفی قطعه 12تکرار 
صا به  شا اما در جیره    طور معنیدر ضریب تبایل خوراک  شترین کاهع وزن و افزایع  سطوح  دار باعث بی صا جایگزینی   52و  24های دارای آنزیم،  در

داری صفات تولیای، اقتصادی و خصوصیات الشه ایجاد نکرد یر معنیروزگی مصرف آنزیم تأث 02تا  1وزن بان و ضریب تبایل مشابهی داشتنا. در دوره 
داری بر وزن بان، هزینه خوراک درصای مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا  تأثیر معنی  22دار چربی محوطه شکمی شا. جایگزینی   اما باعث افزایع معنی

شه ایجاد نکرد ا        به صیات ال صو صادی و خ ضافه وزن، بازده ناخالص اقت شاخص تولیا گردیا.    ما باعث افزایع معنیا ضریب تبایل خوراک و کاهع  دار 
شا. به طور         صادی  شاخص تولیا و بازده ناخالص اقت شتر وزن بان،  ستفاده از    سطوح باالتر جایگزینی باعث کاهع بی شان داد که ا خلوط مکلی نتایج ن

توانا از درصا می 22به شرایط بازار جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا در حا  های گوشتی نااشت اما بسته    تاثیر چناانی بر عملکرد جوجهآنزیمی 
 دهناه توجیه پذیر باشا. نظر اقتصادی برای پرورش

 

  .گوشتی، عملکرد، کنجاله کانوال، مخلوط پروتئینیپودر ضایعات طیور، جوجهلیدی:  های کواژه

 

  1  مقدمه

شتری      ست تا جای ممکن اقالم خوراک بی سی، بهتر ا در جیره نوی
یل   فت؛ زیرا اثر تکم غذی در اقالم خوراکی   را در نظر گر ناه مواد م کن

مختلف باعث کاهع واریانس مواد مغذی )و یا افزایع یکنواختی مواد 
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(.  ,2002Zhang and Roushگردد )مغذی( جیره تنظیم شتتتاه می 
محققان نشان دادنا که یکنواختی جیره از طریق کاهع واریانس مواد  

شتی را بهبود می مغذی، عملکرد جوجه شا و باعث کاهع  های گو بخ
مواد مغتتذی می          تالف  لی ا حتمتتا (.  1994et alMcCoy ,.گردد ) ا

 ترارزان نیپروتئی منابع از همچنین، در جیره نویستتی عملی، استتتفاده
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 منبع جایبه طیور کشتتتارگاهی کانوال و پودر ضتتایعات کنجاله مثل

شتتود.  خوراک هزینه کاهع باعث توانامی ستتویا کنجاله قیمتگران
 و آب شتترایط به توجه با و استتت ارزش با یک غذای کانوال کنجاله
  استتت پروتئین درصتتا 42 تا 43 حاوی فرآوری، روش و نوع هوایی،
(Canola Council of Canada, 2009.)  سبتاً  کانوالکنجاله ، منبع ن

ستین بوده اما مقاار لیزین این کنجاله محاود می    خوبی متیونین سی و 
شا.  سفر، به کنجاله کانوال همچنین با  لنیم، س  عنوان یک منبع خوب  ف
یا ) می به حستتتاب   و کولین منگنز، رویآهن، منیزیم،   Canolaآ

Council of Canada, 2009( گوپینگر و همکاران .)et Gopinger 

., 2014al   با بررستی تأثیر ستطوح مختلف کنجاله کانوال در جیره بر )
سطح       ذرت وپایه  ستفاده تا  صا تأثیر   24سویا گزارش کردنا که ا در
شت        معنی شه، کیفیت و طعم گو صیات ال صو داری بر میزان تولیا، خ
 نااشت.
شتاری طیور        ضایعات ک شتارگاهی طیور از فرآینا  پودر بقایای ک

پس از مراحل پختن تحت فشتتار، آبگیری، خشتتک کردن و آستتیاب   
( و دارای va and O'Neil, 1975Bhargaآیا )کردن به دستتتت می 

درصا پروتئین خام است. استفاده از پودر بقایای کشتارگاهی       28حاود 
طیور با توجه به محتوای پروتئین و میزان چربی باال در آن و در عین     
بل دیگر اقالم پروتئینی، از         قا ناستتتب این فرآورده در م حال قیمت م

به  یه    جن غذ جه بوده و   خوشای، های ت خوراکی و اقتصتتتادی مورد تو
 Leesonتوانا در جیرة غذایی طیور گوشتتتی به کار گرفته شتتود ) می

and Summers, 2005             تر و فهیمی بر استتتتا  گزارش کالن  .)
(Kalantar and Fahimi, 2005  استفاده از )  پودر بقایای کشتارگاهی

سطح   شرط رعایت      3طیور تا  شتی به  صا در جیره غذایی طیور گو در
شتی امکان    سائل بهاا ستفاده از پودر      م شکالت ا ست. یکی از م پذیر ا

ضتتایعات کشتتتارگاهی طیور باال بودن میزان رطوبت و چربی خام آن  
ست )  ( که اگر با یک ماده خوراکی s, 2005Leeson and Summerا

دیگر که رطوبت و چربی خام پایینی داشتتتته باشتتتا مخلوط گردد می 
تری را در انبار داشتتتته باشتتتا. کنجاله       توانا قابلیت نگهااری طوالنی    

سیل مخلوط      سیار پایینی دارد وپتان صا رطوبت و چربی خام ب کانوال در
ئینی ولیا مخلوطی پروتشان با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور برای ت   

ا دارا ای رکوشتتی استتیا آمینهتر و اثرات همبا قابلیت نگهااری طوالنی
استتت. مخلوط پروتئینی کنجاله کانوال و پودر ضتتایعات کشتتتار گاهی 

شابه   توانا به گونهطیور می شود که  از نظر کمی پروتئینی م ای تنظیم 
ای غیر ساکاریاه پلیکنجاله سویا داشته باشا. از طرفی وجود فیتات و    

ای موجود در کانوال باعث کاهع قابلیت هضتتم مواد مغذی نشتتاستتته
توانا با شتتود که میها و عناصتتر معانی جیره میماننا پروتئین، چربی

(.  2011et alKhajali ,.افزودن مکمل آنزیمی تا حاودی بهبود یابا )
های ضروری پودر ضایعات کشتار گاهی طیور    آمینهقابلیت هضم اسیا   

                                                           
1- Protein Mixture 

نیز متغیر استتتت و بستتتته به شتتترایط پخت، درصتتتا میزان پر و نوع 
درصتتا  83درصتتا )متیونینیستتیستتتئین( تا  54آمینه بین  استتیاهای
(. افزودن آنزیم Leeson and Summers, 2005باشتتا ))آرژنین( می
توانا منجر به بهبود ضتتتریب تبایل غذایی و       ه غذایی طیور می به جیر 

پرنتتاه شتتتود )      یع وزن  فزا   Goli and ; 2005 ,et al.Wangا

Aghdam Shahryar, 2015  در بستتیاری از مطالعات نشتتان داده .)
های  نزیمی باعث بهبود عملکرد جوجه   های آ شتتتاه استتتت که مکمل  

های گوارشتتی و افزایع رانامان گوشتتتی، کاهع اناازه نستتبی اناام 
Hegre and Fernando, ; ., 1999Zanella et alالشتته شتتونا ) 

., 2005et alng Wa; 1999 ( در مطالعه شهیر و همکاران .)Shahir 

., 2016et al استفاده توأم هشت درصا کنجاله کانوال و هشت درصا )
 28-22های های بوقلمونپودر ضتتایعات کشتتتارگاهی طیور در جیره 

بر صتتفات داری های ذرت و ستتویا اثر معنیروزه در مقایستته با جیره
تولیای و خصتتوصتتیات الشتته نااشتتت. تحقیقات در خصتتو  تولیا  

به همراه       مخلوط یا چنا منبع پروتئینی  های پروتئینی حاصتتتل از دو 
جه     افزودنی یای و اقتصتتتادی جو های  های خوراکی بر عملکرد تول

گوشتتتی نادر استتت. این تحقیق برای مطالعه بیشتتتر ستتطوح مختلف  
ضایعات کشتارگ  جایگزینی مخلوط پروتئینی کنج اهی  اله کانوال و پودر 

سازی مخلوط آنزیمی کمین بر     سویا به همراه مکمل  طیور با کنجاله 
 های گوشتی انجام شا. صفات تولیای و اقتصادی جوجه

 

 هامواد و روش

شتی یک قطعه جوجه 480این طرح با  سویه تجاری را   گو روزه 
سطوح مختلف جایگزینی    ، به448 سی اثر  ینی مخلوط پروتئمنظور برر
(1PM    شتارگاهی طیور ضایعات ک صا   32)( کنجاله کانوال و پودر  در

صا  42کنجاله کانوال ی  شتارگاهی طیور(   در ضایعات ک ه با کنجال پودر 
شتی سویا در جیره و مکمل مخلوط آنزیمی بر عملکرد جوجه    های گو

ستتتطح جایگزینی مخلوط   0) 2× 0تیمار به صتتتورت فاکتوریل      8با  
صفر،       پروتئینی شتارگاهی طیور:  ضایعات ک ، 22کنجاله کانوال و پودر 
(: صتتفر و WPستتطح مخلوط آنزیمی )کمین 2× درصتتا  52و  24
های نر  و ماده( و در   ای )جوجه قطعه  12تکرار  0گرم در تن(  و 224

کامالً تصتتتادفی       لب طرح  فت.   )2CRD(قا جام گر جه  ان ها در  جو
ها در طول جوجه .ش داده شانا متر مربع پرور 1×2/1هایی به ابعاد پن

ستفاده کردنا. ابتاا کنجاله های     صورت آردی ا دوره پرورش از دان به 
سویا وکانوال از یک کارخانه روغن کشی و و پودر ضایعات کشتارگاهی 
طیور از یک کشتارگاه صنعتی طیور در اطراف شهرستان گنبا کاوو      

شک و پروتئین آنها در آ  شگاه تغذیه دام  خریااری و میزان ماده خ زمای
ر به که میانگین مقادیگیری شا و از آنجایی دانشگاه گنباکاوو  اناازه 

2- Completely Randomizes Design 
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دستتتت آماه اختالف زیادی با جاول تجزیه مواد خوراکی منارر در        
( National Research Council, 1994انجمن ملی تحقیقتتات )           

اد مغذی انجمن ملی تحقیقات نااشت، از اطالعات مربوط به جااول مو
ها استتتفاده شتتا. مخلوط پروتئینی از مخلوط برای فرموالستتیون جیره

سر گاهی طیور با کمک میککردن کنجاله کانوال و پودر ضایعات کشتار
های  دقیقه به دستتتت آما. تیمار      12کیلوگرمی به مات    124عمودی 

به کار رفته در آزمایع در جاول        نا.  هنشتتتان داده شتتتا  1خوراکی  ا
درصا جایگزینی مخلوط  52و  24، 22های آزمایشی دارای صفر، جیره

مل مخلوط آنزیمی کمین       باون مک با و  مک      WPپروتئینی  با ک
سا  تولیا جیره  UFFDAافزاز نرم های با حااقل قیمت فرموله بر ا

سربار به جیره   0و   4، 2شانا )جااول   صورت  های دارای (. آنزیم به 
و در صتتتفحه محتوای مواد مغذی نرم افزاز جیره آنزیم اضتتتافه شتتتا 

شا. جوجه    سی برای آنزیم ماتریکس مواد مغذی در نظر گرفته ن ها نوی
یه      غذ یان هر دوره ت پا روزگی( وزن 02-22و  20-11، 14-1ای )در 

صل زمانی بر       صرفی آنها در این فوا شاه و دان م شی  سا  تلفات  ک ا
ح شا. صفات عملکردی و   احتمالی هر تکرار براسا  روز جوجه تصحی  

صادی مورد اناازه  صرف      اقت شاه عبارت بودنا از م سبه  گیری ویا محا
خوراک، وزن و اضافه وزن بان، ضریب تبایل غذایی )تصحیح شاه بر 

شاخص تولیا )    شاه(،   Tangodan andمبنای وزن جوجه های تلف 

Cicek, 2016 ،) نه خو جه(،       هزی یال/ جو جه )ر به ازای هر جو راک 
(  2013et alMoradi ,.گرم( )هزینه خوراک به اضافه وزن )ریال/کیلو
 ,Proudfoot and Hulanو بازده ناخالص اقتصتتادی )ریال/جوجه( )

مت اقالم خوراکی و    2198 که قی یک   (،  جه  تاای دوره  جو روزه در اب
آزمایع و قیمت فروش مرغ در بازار در انتهای آزمایع مورد استتتفاده 

سا         قرار گرفتنا. سباتی خوراک مصرفی تصحیح شاه بر ا روابط محا
سا  وزن تلفات،       شاه بر ا صحیح  ضریب تبایل خوراک ت روز جوجه، 
راک شتتاخص تولیا، هزینه خوراک مصتترفی )ریال/ جوجه(، هزینه خو 

مصتترفی به اضتتافه وزن )ریال/ کیلو گرم( و بازده ناخالص اقتصتتادی   
 )ریال/ جوجه( به اختصار در زیر آماه است:

 
 تعااد×  تعااد جوجه های زناه در ابتاای دوره ) =ااد روز جوجهتع

روزهای تلف  ×تعااد جوجه های تلف شاه ) مجموع] - روزهای دوره(
 .([شان

 =)گرم/جوجه/دوره(مصرف خوراک 

           مقاار خوراک مصرفی تکرار )گرم/ دوره(      

تعااد روز جوجه 
  دوره روزهای تعااد × 

 ضریب تبایل غذایی=
           مقاار خوراک مصرفی تکرار )گرم/دوره(        

])وزن جوجه های زناهیوزن جوجه های تلف شاه )گرم((-)وزن اولیه جوجه ها در تکرار)گرم((]
  

                                                           
1- Drumstick 

 
 = (/جوجه)ریال مصرفی خوراک هزینه
 در دان قیمت)× )کیلوگرم( دوره هر مصرف خوراک) مجموع]
  ([(/کیلوگرم)ریال دوره همان
 

 =)ریال/کیلوگرم( گوشت کیلوگرم یک تولیا ازای به خوراک هزینه
       هزینه خوراک مصرفی )ریال/جوجه( 

اضافه وزن
  

 
 درصا تلفات. -144= در صا ماناگاری

شاخص تولیا=
         )درصا ماناگاری( × وزن زناه)گرم(       

14× ضریب تبایل × سن)روز(
  

 
روزگی از هر  02گیتتتتری خصوصیات الشه در سن برای انتتتتاازه

شتار     شابه به آن تکرار انتخاب و ک تکرار یک پرناه با میانگین وزنی م
سینه مانشا و بازده الشه، رانا   سینه  )درصا وزن ران  های ران و  ها و 

قبل از کشتتتار( و درصتتا چربی محوطه شتتکمی اناازه    ءبه وزن زناه
( از هر جوجه جاا 1گیری شا. در روز کشتار یک ران )ناحیه درامستیک  

سانتی  -24و در دمای  ساد   34گراد نگهااری و درجه  روز بعا، میزان ف
یا دهناه با استتتعیین مواد واکنعاکستتیااتیو گوشتتت با استتتفاده از   
سا  روش تارالد  et adgis rlTaیس و همکاران )گتیوباربیتوریک برا

., 1960al  مورد استتتفاده قرار گرفت. در این روش به طور خالصتته )
س    یریگاناازه یبرا ساد اک سیون ف شت مقاار مالون  یاا آن  یاائآلیدگو

ورد م یوباربیتوریک  ت یا ماده واکنع دهناه با استتت    ینن مهمتربه عنوا 
شت با   14سنجع قرار گرفت. حاود   آب مقطر  یترل یلیم 24گرم گو

سر م یکدر  یقهبه مات دو دق صاره گ    یک شا و ع  پس از یریهموژنه 
 یترل یلیم 2/05نرمال و  0 یاروکلریکه یااستت یترل یلیم 2/2افزودن 

که   یاتا اناازه   یقه دق 12تا  14به مات    یرآب مقطر در دستتتتگاه تقط 
از  یترل یلیم 2. سپس  یافتشود ادامه   یهعصاره ته  یترلیلیم 24حاود 

جاورت       ماه در م باستتتت آ -TBA (2معرف  یترلیلیم 2عصتتتاره 
درصا(    24 یسیال گال یکاست  یاموالر در اس  42/4 یااس  یوباربیتوریکت

مات     قه دق 42به  مام آب گرم )  ی جه   144در ح تا  گرادانتیستتتدر  )
سترش رنگ ارغوان   شاه  یجادرنگ ا یقرار گرفت. مقاار جذب نور یگ
ناازه گ   248در طول مور   ییل)م یا لائ آیدو مقاار مالون   یرینانومتر ا
 ثابت درعاد نوری جذب میزان ضرب از( یهگرم نمونه اول 1444گرم در
ست آما.  8/5 شاه در نرم داده  به د پردازش و   Excelافزار های ثبت 

 2444SAS (Statisticalافتتزار آمتتاری نتترم ANOVAبتتا رویتته 

Analysis System, 2003  سه ( مورد تجزیه آماری قرار گرفتنا. مقای
داری درصتتا اختالف معنی 2میانگین تمارهایی که در ستتطح خطای 

  ای دانکن انجام شا.دامنهنشان دادنا توسط آزمون چنا
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 تیمارهای تغذیه ای -1جدول 
Table1- Nutritional treatments 

 جیره بدون مکمل آنزیمی و بدون جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا

Diet without enzyme supplement and without substitution of protein mixture with soy bean meal 
1 

 درصد جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا 52جیره بدون مکمل آنزیمی و دارای 

Diet without enzyme supplement and with 25 % substitution of protein mixture with soy bean meal 
2 

 سویادرصد جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله  25جیره بدون مکمل آنزیمی و دارای 

Diet without enzyme supplement and with 50 % substitution of protein mixture with soy bean meal 
4 

 درصد جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا 52جیره بدون مکمل آنزیمی و دارای 

Diet without enzyme supplement and with 75 % substitution of protein mixture with soy bean meal 
0 

 جیره دارای مکمل آنزیمی و بدون جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا

Diet with enzyme supplement and without substitution of protein mixture with soy bean meal 
2 

 کنجاله سویادرصد جایگزینی مخلوط پروتئینی با  52جیره دارای مکمل آنزیمی و دارای 

Diet with enzyme supplement and with 25 % substitution of protein mixture with soy bean meal 
3 

 درصد جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا 25جیره دارای مکمل آنزیمی و دارای 

Diet with enzyme supplement and with 50 % substitution of protein mixture with soy bean meal 
5 

 درصد جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا 52جیره دارای مکمل آنزیمی و دارای 

Diet with enzyme supplement and with 75 % substitution of protein mixture with soy bean meal 
8 

 
 روزگی( 1 – 14آغازین ) مرحله در های آزمایشی و ترکیب شیمیایی جیره هاجیره -2جدول 

Table 2- Experimental diets and chemical composition of diets at starter phase (1-10 days) 
 تیمارها

Treatments 
 ترکیب جیره های آزمایشی )%(
Experimental diets 
Composition (%)  

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

52.42 51.21 50.01 
48.78 
 

52.44 51.23 50.03 48.80 
 ذرت
Corn 

10.25 20.64 31.03 41.56 10.25 20.64 31.03 41.56 
 کنجاله سویا
Soybean Meal 

30.90 20.65 10.40 0 30.90 20.65 10.40 0 
 مخلوط پروتئینی
Protein Mixture 

3.21 3.79 4.36 4.95 3.21 3.79 4.36 4.95 
 روغن سویا
Soy Oil  

0.89 1.18 1.47 1.76 0.89 1.18 1.47 1.76 
 دی کلسیم فسفات
Dicalcium Phosphate 

0.69 0.85 1.00 1.16 0.69 0.85 1.00 1.16 
 سنگ آهک
Limestone 

0.34 0.37 0.41 0.45 0.34 0.37 0.41 0.45 
 نمک
Salt 

0.25 0.30 0.34 0.39 0.25 0.30 0.34 0.39 
متیونین-دی ال  

DL-Methionine 

0.32 0.28 0.24 0.21 0.32 0.28 0.24 0.21 
الیزین هیاروکلرایا-ال  

L-Lysine 
Hydrochloride 

0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 
ترئونین-ال  

L-Threonine 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 مکمل ویتامینی1
Vitamin Premix1 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 مکمل معانی2
Mineral Premix2 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
(یکالزوریل)د کوکسیایوز آنتی  

Diclazuril (Anti-
coccidiosis) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
 3D4 یتامینمکمل و 

Vitamin D3 
Supplement3 

0.025 0.025 0.025 0.025 0 0 0 0 
 آنزیم کمین0
Kemin Enzyme4 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 جمع
Sum 



 102     …مخلوط آنزیمی  سویا و مکمل جای کنجالهبررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به

        

ترکیبات شیمیایی محاسبه 
 شاه 
Calculated Chemical 
Compositions 

         

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

انرژی قابل متابولیسم 
 )کیلوکالری/کیلوگرم(
Metabolizable Energy( 
kcal/kg) 

23 23 23 23 23 23 23 23 
 پروتئین خام )درصا(
Crude Protein (%) 

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 
 لیزین)درصا(
Lysine (%)  

1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 
 متیونینی سیستئین )درصا( 
Methionine+ Cysteine 
(%)  

0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 
 ترئونین )درصا(
Threonine (%)  

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
 کلسیم )درصا( 
Calcium (%) 

0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
 فسفر قابل دستر  )درصا( 
Available Phosphorus 
(%) 

11005 11725 12455 13185 10930 11650 12380 13110 
 قیمت )ریال/کیلوگرم(2
Feed cost (Rails/ Kg)5 

 K :2444 یتامینو گرم،میلی E : 18444ویتامین المللی،بین واحا 3D :2444444 یتامینو المللی،بین واحا A 2444444:ویتامین: شامل ویتامینه مکمل از کیلوگرم 2/2هر  1
: 9B یتامینو گرم،میلی 6B  :4444 یتامینو گرم،میلی 14444:  پنتوتنیک اسیا گرم،میلی 44444: نیاسین گرم،میلی 2B :3344 یتامینو گرم،میلی 1B :1524 یتامینو گرم،میلی
 .بود گرممیلی 144: اکسیاانآنتی و گرممیلی 244444: کلرایاکولین گرم،میلی 144: بیوتین گرم،میلی 12B :12 یتامینو گرم،میلی 1444

 گرممیلی 33444 و  یا گرممیلی 304 سلنیوم، گرممیلی 84 مس، گرممیلی 13444 آهن، گرممیلی 24444 منگنز، گرممیلی 22444 : شامل معانی مکمل از کیلوگرم 2/2هر  2
 بود.  یرو
 بود.  یااناکس یگرم آنت یلیم 044و  3D یتامینو یالملل ینواحا ب 2444444شامل: 3D یتامینمکمل و یلوگرمهر ک 4
 زایالناز، کیلوگرم در واحا 24،444،444  لیپاز، کیلوگرم در واحا 2،444،444 فیتاز، کیلوگرم در واحا 2،444،444 دارای( WP ین)کم یرهمورد استفاده در ج یمیآنز مخلوط 0

 .بود پروتئاز درکیلوگرم واحا 2،444،444آمیالز، آلفا کیلوگرم در واحا 2،444،444 کمپلکس، سلوالز کیلوگرم در واحا 2،444،444گلوکاناز، بتا کیلوگرم در واحا 4،444،444
، 10244: سویا کنجاله ،8444: ذرت. است شاه بیان کیلوگرم بر ریال مبنای بر و بوده (1423سال ماه ی)د  یعاقالم در شروع آزما قیمت اسا  بر خوراکی اقالم هایقیمت 2

: ترئونین-ال ،32444: لیزین ،132444: متیونین ال-دی، 25444: معانی مواد پریمیکس ،1244: نمک ،22444: فسفات کلسیم دی ،41444: روغن، 2324: پروتئینی مخلوط
 .444444: کمین آنزیم، 124444: دیکالزوریل، 3D :12444ویتامین پرمیکس، 25444: ویتامین پریمیکس ،524: آهک سنگ ،82444

1 Every 2.5kg of vitamin supplements included: Vitamin A: 9000000 international units, vitamin D3: 2000000 international units, 
vitamin E: 18,000 mg, vitamin K: 2000 mg, vitamin B1: 1750 mg, B2: 6600 mg, Niacin: 30,000 mg, Pantothenic Acid: 10,000 mg, 
Vitamin B6: 3000 International units, Vitamin B9: 9,900,000, Vitamin B12: 15mg, Biotin: 100 mg, Choline Chloride: 500,000 mg 
and Antioxidant: 100 mg. 
2 Every 2.5kg of mineral supplements included: Manganese oxide: 99000 mg Mn, 50,000 mg Fe, 16,000 mg Cu, 80 mg Se, 640 mg 
I and 66000 mg Zn. 
3 Each Kg Vitamin D3 premix included 5000000 IU Vitamin D3 and 400 mg Anti-oxidant 
4Multi-Enzyme used in the diet (Kemin WP) had: 2,000,000 units/kg phytase, 2,000, units/kg lipase, 20,000,000 units/kg xylanase, 
3,000,000 units/kg beta-glucanase, 5,000,000 units/kg cellulase complex, 2,000,000 units/kg alpha amylase, 2,000,000 units/kg 
protease. 
5 The cost of feed ingredients were based on local prices at the start of experiment (January 2018) in  Rials/Kg. Corn: 8000, Soybean 
meal: 14500, Protein mixture: 9650, Soy Oil: 31000, Di-calcium phosphate: 22000, Common Salt: 1500, Minerals premix: 57000, 
Vitamin premix: 57000, DL-methionine: 165000, L-Lys: 65000, L-threonine: 85000 Limestone: 750, Vitamin D3: 15000, 
Diclazuril: 150,000 and Multi-Enzyme: 300000. 

 
 

 روزگی( 20 – 11میانی ) مرحله در و ترکیب شیمیایی جیره ها های آزمایشیجیره -3جدول 
Table 3- Experimental diets and chemical composition of diets at grower phase (11-24 days) 

Treatments 
 ترکیب جیره های آزمایشی )%( تیمارها

Experimental diets 

 Composition (%)   

8 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 

1 

55.33 54.23 53.13 52.02 55.35 54.25 53.15 52.04 
 ذرت
Corn 
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9.31 18.79 28.26 37.83 9.31 18.79 28.26 37.83 
 کنجاله سویا
Soybean Meal 

28.15 18.80 9.45 0 28.15 18.80 9.45 0 
 مخلوط پروتئینی
Protein Mixture 

4.34 4.87 5.39 5.92 4.34 4.87 5.39 5.92 
 روغن سویا
Soy Oil  

0.77 1.03 1.29 1.56 0.77 1.03 1.29 1.56 
 دی کلسیم فسفات
Dicalcium Phosphate 

0.64 0.78 0.92 1.07 0.64 0.78 0.92 1.07 
 سنگ آهک
Limestone 

0.32 0.35 0.39 0.42 0.32 0.35 0.39 0.42 
 نمک
Salt 

0.20 0.25 0.29 0.34 0.20 0.25 0.29 0.34 
متیونین-دی ال  

DL-Methionine 

0.25 0.21 0.18 0.14 0.25 0.21 0.18 0.14 
الیزین هیاروکلرایا-ال  

L-Lysine Hydrochloride 

0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 
ترئونین-ال  

L-Threonine 

1ویتامینیمکمل  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Vitamin Premix1 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
2معانیمکمل   

Mineral Premix2 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
 

0.05 

 آنتی کوکسیایوز )دیکالزوریل(
Diclazuril (Anti-coccidiosis) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
 

0.05 

 3D4 یتامینمکمل و

Vitamin D3 Supplement3 

0.025 0.025 0.025 0.025 0 0 0 0 
 آنزیم کمین0
Kemin Enzyme4 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 جمع
Sum 

        

 ترکیبات شیمیایی محاسبه شاه 
Calculated Chemical 

Compositions 
         

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 
)کیلوکالری/کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم   

Metabolizable Energy( kcal/kg) 

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 
 پروتئین خام )درصا(
Crude Protein (%) 

1.44 1.44 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 
 لیزین)درصا(
Lysine (%)  

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
 متیونینی سیستئین )درصا( 
Methionine+ Cysteine (%)  

0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
 ترئونین )درصا(
Threonine (%)  

0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 
 کلسیم )درصا( 
Calcium (%) 

0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 
 فسفر قابل دستر  )درصا( 
Available Phosphorus (%) 

11015 11675 12325 12995 10940 11600 12250 12920 
 قیمت )ریال/کیلوگرم(2
Feed cost (Rails/ Kg)5 

 K :2444 یتامینو گرم،میلی E : 18444ویتامین المللی،بین واحا 3D :2444444 یتامینو المللی،بین واحا A 2444444:ویتامین: شامل ویتامینه مکمل از کیلوگرم 2/2هر  1
: 9B یتامینو گرم،میلی 6B  :4444 یتامینو گرم،میلی 14444:  پنتوتنیک اسیا گرم،میلی 44444: نیاسین گرم،میلی 2B :3344 یتامینو گرم،میلی 1B :1524 یتامینو گرم،میلی
 .بود گرممیلی 144: اکسیاانآنتی و گرممیلی 244444: کلرایاکولین گرم،میلی 144: بیوتین گرم،میلی 12B :12 یتامینو گرم،میلی 1444

 گرممیلی 33444 و  یا گرممیلی 304 سلنیوم، گرممیلی 84 مس، گرممیلی 13444 آهن، گرممیلی 24444 منگنز، گرممیلی 22444 : شامل معانی مکمل از کیلوگرم 2/2هر  2
 بود.  یرو
 بود.  یااناکس یگرم آنت یلیم 044و  3D یتامینو یالملل ینواحا ب 2444444شامل: 3D یتامینمکمل و یلوگرمهر ک 4
 زایالناز، کیلوگرم در واحا 24،444،444  لیپاز، کیلوگرم در واحا 2،444،444 فیتاز، کیلوگرم در واحا 2،444،444 دارای( WP ین)کم یرهمورد استفاده در ج یمیمخلوط آنز 0

 .بود پروتئاز درکیلوگرم واحا 2،444،444آمیالز، آلفا کیلوگرم در واحا 2،444،444 کمپلکس، سلوالز کیلوگرم در واحا 2،444،444گلوکاناز، بتا کیلوگرم در واحا 4،444،444
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، 10244: سویا کنجاله ،8444: ذرت. است شاه بیان کیلوگرم بر ریال مبنای بر و بوده (1423سال ماه ی)د  یعاقالم در شروع آزما قیمت اسا  بر خوراکی اقالم هاییمتق 2
: ترئونین-ال ،32444: لیزین ،132444: متیونین ال-دی، 25444: معانی مواد پریمیکس ،1244: نمک ،22444: فسفات کلسیم دی ،41444: روغن، 2324: پروتئینی مخلوط
 .444444: کمین آنزیم، 124444: دیکالزوریل، 3D :12444ویتامین پرمیکس، 25444: ویتامین پریمیکس ،524: آهک سنگ ،82444

1 Every 2.5kg of vitamin supplements included: Vitamin A: 9000000 international units, vitamin D3: 2000000 international units, 
vitamin E: 18,000 mg, vitamin K: 2000 mg, vitamin B1: 1750 mg, B2: 6600 mg, Niacin: 30,000 mg, Pantothenic Acid: 10,000 mg, 
Vitamin B6: 3000 International units, Vitamin B9: 9,900,000, Vitamin B12: 15mg, Biotin: 100 mg, Choline Chloride: 500,000 mg and 
Antioxidant: 100 mg. 
2 Every 2.5kg of mineral supplements included: Manganese oxide: 99000 mg Mn, 50,000 mg Fe, 16,000 mg Cu, 80 mg Se, 640 mg I 
and 66000 mg Zn. 
3 Each Kg Vitamin D3 premix included 5000000 IU Vitamin D3 and 400 mg Anti-oxidant 
4Multi-Enzyme used in the diet (Kemin WP) had: 2,000,000 units/kg phytase, 2,000, units/kg lipase, 20,000,000 units/kg xylanase, 
3,000,000 units/kg beta-glucanase, 5,000,000 units/kg cellulase complex, 2,000,000 units/kg alpha amylase, 2,000,000 units/kg 
protease. 

5 The cost of feed ingredients were based on local prices at the start of experiment (January 2018) in  Rials/Kg. Corn: 8000, Soybean 
meal: 14500, Protein mixture: 9650, Soy Oil: 31000, Di-calcium phosphate: 22000, Common Salt: 1500, Minerals premix: 57000, 
Vitamin premix: 57000, DL-methionine: 165000, L-Lys: 65000, L-threonine: 85000 Limestone: 750, Vitamin D3: 15000, Diclazuril: 
150,000 and Multi-Enzyme: 300000. 

 

 

 روزگی( 02 – 22پایانی ) مرحله در های آزمایشی و ترکیب شیمیایی جیره هاجیره -4جدول 
Table 4- Experimental diets and chemical composition of diets at finisher phase (25-42 days) 

Treatments 
 ترکیب جیره های آزمایشی )%( تیمارها

Experimental diets 

 Composition (%)   

8 
 
7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 
 

2 
 

1 

60.04 59.10 58.15 57.21 60.06 59.12 58.17 57.23 
 ذرت
Corn 

8.02 16.07 24.18 32.35 8.02 16.07 24.18 32.35 
 کنجاله سویا
Soybean Meal 

24.02 16.07 8.06 0 24.02 16.07 8.06 0 
 مخلوط پروتئینی
Protein Mixture 

5.17 5.62 6.07 6.52 5.17 5.62 6.07 6.52 
 روغن سویا
Soy Oil  

0.72 0.95 1.17 1.40 0.72 0.95 1.17 1.40 
 دی کلسیم فسفات
Dicalcium Phosphate 

0.62 0.74 0.87 0.99 0.62 0.74 0.87 0.99 
 سنگ آهک
Limestone 

0.31 0.34 0.37 0.39 0.31 0.34 0.37 0.39 
 نمک
Salt 

0.19 0.23 0.27 0.31 0.19 0.23 0.27 0.31 
متیونین-دی ال  

DL-Methionine 

0.24 0.21 0.18 0.15 0.24 0.21 0.18 0.15 
الیزین هیاروکلرایا-ال  

L-Lysine Hydrochloride 

0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 
ترئونین-ال  

L-Threonine 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
1مکمل ویتامینی  

Vitamin Premix1 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
2مکمل معانی  

Mineral Premix2 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05 
 آنتی کوکسیایوز )دیکالزوریل(
Diclazuril (Anti-coccidiosis) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05 
 3D4مکمل ویتامین 

Vitamin D3 Supplement3 

0.025 0.025 0.025 0.025 0 0 0 0 
 آنزیم کمین0
Kemin Enzyme4 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 جمع
Sum 

  



 4144تابستان  2، شماره 41دامی ایران جلد نشریه پژوهشهای علوم     120

        
 ترکیبات شیمیایی محاسبه شاه 
Calculated Chemical Compositions 

         

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 
 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری/کیلوگرم(
Metabolizable Energy( kcal/kg) 

19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 
 پروتئین خام )درصا(
Crude Protein (%) 

1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 0.91 
 لیزین)درصا(
Lysine (%)  

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
 متیونینی سیستئین )درصا( 
Methionine+ Cysteine (%)  

0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 
 ترئونین )درصا(
Threonine (%)  

0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 
 کلسیم )درصا( 
Calcium (%) 

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
 فسفر قابل دستر  )درصا( 
Available Phosphorus (%) 

11688 12698 12813 13381 10938 11498 12063 12631 
 قیمت )ریال/کیلوگرم(2
Feed cost (Rails/ Kg)5 

 K :2444 یتامینو گرم،میلی E : 18444ویتامین المللی،بین واحا 3D :2444444 یتامینو المللی،بین واحا A 2444444:ویتامین: شامل ویتامینه مکمل از کیلوگرم 2/2هر  1
: 9B یتامینو گرم،میلی 6B  :4444 یتامینو گرم،میلی 14444:  پنتوتنیک اسیا گرم،میلی 44444: نیاسین گرم،میلی 2B :3344 یتامینو گرم،میلی 1B :1524 یتامینو گرم،میلی
 .بود گرممیلی 144: اکسیاانآنتی و گرممیلی 244444: کلرایاکولین گرم،میلی 144: بیوتین گرم،میلی 12B :12 یتامینو گرم،میلی 1444

 گرممیلی 33444 و  یا گرممیلی 304 سلنیوم، گرممیلی 84 مس، گرممیلی 13444 آهن، گرممیلی 24444 منگنز، گرممیلی 22444 : شامل معانی مکمل از کیلوگرم 2/2هر  2
 بود.  یرو
 بود.  یااناکس یگرم آنت یلیم 044و  3D یتامینو یالملل ینواحا ب 2444444شامل: 3D یتامینمکمل و یلوگرمهر ک 4
 زایالناز، کیلوگرم در واحا 24،444،444  لیپاز، کیلوگرم در واحا 2،444،444 فیتاز، مکیلوگر در واحا 2،444،444 دارای( WP ین)کم یرهمورد استفاده در ج یمیمخلوط آنز 0

 .بود پروتئاز درکیلوگرم واحا 2،444،444آمیالز، آلفا کیلوگرم در واحا 2،444،444 کمپلکس، سلوالز کیلوگرم در واحا 2،444،444گلوکاناز، بتا کیلوگرم در واحا 4،444،444
، 10244: سویا کنجاله ،8444: ذرت. است شاه بیان کیلوگرم بر ریال مبنای بر و بوده (1423سال ماه ی)د  یعاقالم در شروع آزما قیمت اسا  بر خوراکی اقالم هاییمتق 2

: ترئونین-ال ،32444: لیزین ،132444: متیونین ال-دی، 25444: معانی مواد پریمیکس ،1244: نمک ،22444: فسفات کلسیم دی ،41444: روغن، 2324: پروتئینی مخلوط
 .444444: کمین آنزیم، 124444: دیکالزوریل، 3D :12444ویتامین پرمیکس، 25444: ویتامین پریمیکس ،524: آهک سنگ ،82444

1 Every 2.5kg of vitamin supplements included: Vitamin A: 9000000 international units, vitamin D3: 2000000 international units, 
vitamin E: 18,000 mg, vitamin K: 2000 mg, vitamin B1: 1750 mg, B2: 6600 mg, Niacin: 30,000 mg, Pantothenic Acid: 10,000 mg, 
Vitamin B6: 3000 International units, Vitamin B9: 9,900,000, Vitamin B12: 15mg, Biotin: 100 mg, Choline Chloride: 500,000 mg and 
Antioxidant: 100 mg. 
2 Every 2.5kg of mineral supplements included: Manganese oxide: 99000 mg Mn, 50,000 mg Fe, 16,000 mg Cu, 80 mg Se, 640 mg I 
and 66000 mg Zn. 
3 Each Kg Vitamin D3 premix included 5000000 IU Vitamin D3 and 400 mg Anti-oxidant 
4Multi-Enzyme used in the diet (Kemin WP) had: 2,000,000 units/kg phytase, 2,000, units/kg lipase, 20,000,000 units/kg xylanase, 
3,000,000 units/kg beta-glucanase, 5,000,000 units/kg cellulase complex, 2,000,000 units/kg alpha amylase, 2,000,000 units/kg 
protease. 

5 The cost of feed ingredients were based on local prices at the start of experiment (January 2018) in  Rials/Kg. Corn: 8000, Soybean 
meal: 14500, Protein mixture: 9650, Soy Oil: 31000, Di-calcium phosphate: 22000, Common Salt: 1500, Minerals premix: 57000, 
Vitamin premix: 57000, DL-methionine: 165000, L-Lys: 65000, L-threonine: 85000 Limestone: 750, Vitamin D3: 15000, Diclazuril: 
150,000 and Multi-Enzyme: 300000. 

 

 بحث و نتایج

 عملکرد تولید

ی با نی مخلوط پروتئیننتایج مربوط به اثر ستتطوح مختلف جایگزی
کنجاله ستتتویا در جیره و مکمل مخلوط آنزیمی بر مصتتترف خوراک      

شتی جوجه  3و  2روزگی در جااول  1-02و  1-20سنین   در های گو
 20-1تر )گزارش شتتاه استتت. با در نظر گرفتن دوره پرورشتتی کوتاه 

روزگی( اثر استتتفاده از ستتطوح مختلف جایگزینی با کنجاله ستتویا بر  
( بطوریکه استتتفاده از مخلوط p<42/4دار بود )راک معنیمصتترف خو
درصتتا جایگزینی باعث  52جای کنجاله ستتویا درستتطح  پروتئینی به

شا هرچنا این اختالف با جیره ذرت    صرف خوراک  سویای  –کاهع م
دار نبود. با  در نظر گرفتن دوره پرورشتتی باون مخلوط پروتئینی معنی

با    روزگی(، ستتتطوح  02-1تر )طوالنی جایگزینی مخلوط پروتئینی 
یا بر مصتتترف خوراک جوجه       له ستتتو جا نااشتتتت  ها اثر معنی کن دار 

(42/4<p( ستتاالری تلمادره و همکاران .)et Salari Telmadareh 

., 2015al      جایگزینی مخلوط با افزایع ستتتطوح  نا  ( گزارش کرد
و پودر ضایعات طیور مصرف خوراک در سنین     پروتئینی کنجاله کانوال

مختلف کاهع یافت که مشتتابه نتایج به دستتت آماه در این آزمایع  
دار استتت. اثر افزودن مخلوط آنزیمی کمین بر مصتترف خوراک معنی 

کاهع مصتتترف         p >42/4نبود ) عث  با حای  تا  ما افزودن آنزیم  ( ا
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شا. این نتایج با نتایج گلی و همکاران )  (  2010et al.Goli ,خوراک 
که گزارش کردنا افزودن مکمل آنزیمی کمین در جیره باعث کاهع       

صرف خوراک می  سطوح متقابل      م شت. همچنین اثر  شود مطابقت دا
مخلوط پروتئینی کنجاله کانوال و پودر ضتتایعات کشتتتارگاهی طیور و  

یک نفس و  p >42/4دار نبود )آنزیم بر مصتتترف خوراک معنی (. ن
( گزارش کردنا که استتتتفاده از     2007et alNicknafs ,.همکاران ) 

کنجاله کانوال، تغییر محستتوستتی را در میزان مصتترف خوراک ایجاد   
ست  1984et alLee ,.نکرد. لی و همکاران ) فاده ( نیز گزارش کردنا، ا

از ستتتطوح مختلف کنجاله کانوال منجر به کاهع مصتتترف خوراک       
شود و این موضوع احتماالً به دلیل استفاده از سطوح باالی کنجاله     می

کانوال و یا متفاوت بودن رقم کانوالی استتتفاده شتتاه توستتط محققین 
 Summers andمذکور استتتت. از طرف دیگر ستتتامرز و لیستتتون )  

Leeson, 1977    گزارش کردنا که ستتتطوح باالی گوگرد موجود در )
نیا و شود. خسروی  ها موجب کاهع مصرف خوراک می گلوکوزینوالت
( گزارش کردنا که با افزودن  2015et alKhosravinia ,.همکاران )

شتارگاهی طیور     ضایعات ک صا در جیره جوجه  0بیع از پودر  های در
ها روزگی، تغییری در مصترف خوراک جوجه  22-02گوشتتی در ستن   

 et alGeshlog Olyayee ,.مشاهاه نشا. قشلق علیایی و همکاران )

سطح پودر    (2011 گزارش کردنا که مصرف خوراک روزانه با افزایع 
داری های غذایی به طور معنی   در جیرهضتتتایعات کشتتتتارگاهی طیور    

-20ر )تکاهع یافت که با نتایج تحقیق حاضر در دوره پرورشی کوتاه  
جایگزینی        1 فاده از بیشتتتترین ستتتطح  قت دارد. استتتت روزگی( مطاب
دار باعث کاهع مصتترف تر به طور معنیدرصتتا( در ستتنین پایین52)

شا که این اثر را می توان به تراکم مواد غیر  شخوراک و یا  خوراک  خو
ی جوان هاها و حساسیت بیشتر جوجه   تر سطح اسیا آمینه  تعادل پایین

جایگزینی مخلوط       به کیفیت مکمل پروتئینی در بیشتتتترین ستتتطح 
شان داده       سیاری از مطالعات ن سبت داد. در ب سویا ن پروتئینی با کنجاله 

 Summers andشتتاه استتت که استتتفاده از ستتطوح مختلف کانوال )

Lee et al., 1984; Leeson, 1977  و پودر ضتتایعات کشتتتارگاهی )
(., 2011et alGeshlog Olyayee  باعث کاهع در مصرف خوراک )

 دن ارقامشتتاه که علت آن را ستتطوح باالی کنجله کانوال، متفاوت بو 
باالی گوگرد موجود در گلوکوزینوالت    ها در مورد  کانوال و ستتتطوح 

شخوراک و یا تعادل پایین کنجاله کانوال و تراکم مواد غیر س خو طح تر 
سیا آمینه  شتر جوجه     ا سیت بی سا ضایعات   ها و ح های جوان در مورد 

سبت دادنا. با این حال در این مطالعه مخلوط پروتئینی     شتارگاهی ن ک
ضتتایعات کشتتتارگاهی و کنجاله کانوال همراه با آنزیم تاثیری بر   پورد

مقاار مصرف خوراک نااشت و هر چنا استفاده از سطح باالتر به طور     
به نظر می  معنیغیر که  داری مصتتترف خوراک را کاهع داد.  رستتتا 

استفاده از مخلوط پودر ضایعات کشتارگاهی با کنجاله کانوال به همراه    
تنهایی توانسته است اشکاالت مطالعات    کاام از آنها بهجای هرآنزیم به

 قبلی را بهبود دها.

 

 وزن بدن

نتایج مربوط به اثر ستتطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی    
بان            مل مخلوط آنزیمی بر وزن  یا در جیره و مک له ستتتو جا با کن

شتی جوجه روزگی( و کل دوره پرورش  1-20) سنین پایین  در های گو
گزارش شتاه استت. نتایج نشتان داد     3و  2در جااول  روزگی( 02-1)

 تر اثر متقابل ستتطح جایگزینیکه با در نظر گرفتن دوره رشتتای کوتاه
مل مخلوط آنزیمی کمین    با مک بان   WPمخلوط پروتئینی  بر وزن 

اون آنزیم های ب  (. بطوریکه در جیره p<41/4دار شتتتا )ها معنی جوجه 
افزایع ستتتطح جایگزینی مخلوط پروتئینی  موجب کاهع وزن بان     

جه  ما در جیره    جو یا ا فاوت وزن دو گروه     ها گرد های دارای آنزیم ت
درصتتتا جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله  54و  24تغذیه شتتتاه با

ستتتویا معنی دار نبود. این باان معنی استتتت که آنزیم کمین فقط در     
سطح   ست باعث بهبود وزن    باالترین  ستفاده از مخلوط پروتئینی توان ا

جه  کل دوره پرورش )     جو با در نظر گرفتن  روزگی(  1-02ها گردد. 
تاثیر معنی  جه   افزودن آنزیم  بان جو ما      داری بر وزن  نااشتتتت ا ها 

درصتتتا جایگزینی دارای وزن مشتتتابه و  22های داری صتتتفر و گروه
یز دارای وزن مشتتابه اما درصتتا جایگزینی ن 52و  24های دارای گروه

(  2010et alGoli ,.کمتر از گروه قبلی داشتتتتنا. گلی و همکاران )  
شاهاه کردنا که با افزودن مکمل آنزیمی کمین به جیره ذرت  ویا س -م

جه   بان جو به طور معنی   وزن  فت و   های گوشتتتتی  یا داری افزایع 
به تیمار شتتتاها بود که با نتایج  کمترین وزن مشتتتاهاه شتتتاه مربوط

روزه مغایرت داشتت. گائو و همکاران   02آزمایع حاضتر در یک دوره  
(., 1988et alGao گزارش کردنا وزن جوجه ) با جیرهروزه  28های 

درصتتتا کنجاله کانوال با میزان گلوکوزینوالت باال کاهع         24دارای 
شان د معنی ( و زانال  2003et alKocher ,.اد. کوچر و همکاران )دار ن

( گزارش کردنا استفاده از مخلوط  199et al.Zanella ,9و همکاران )
های گوشتتتی موجب افزایع وزن زناه و بهبود آنزیمی در جیره جوجه
شان داد افزودن     میضریب تبایل غذایی   ضر ن شود. نتایج آزمایع حا

روزه( و استفاده   20تر )آنزیم فقط با در نظر گرفتن دوره پرورشی کوتاه 
سطح جایگزینی   سویا  درصای مخلوط پروتئینی به  52از  جای کنجاله 

ها شتتتا ولی افزودن این آنزیم در همین        جه  عث افزایع وزن جو با
سویا شا.    -ن در جیره های ذرتزمانی منجر به کاهع وزن با ءفاصله 

کاران )  کاران   1987et alLeeson ,.لیستتتون و هم ( و دبرام و هم
(, 1998et al.deBrum  نیز گزارش کردنا که با گنجانان )درصا  04

جه        بان در جو کانوال در جیره وزن  له  جا به طور  های گو کن شتتتتی 
 et alTaraz ,.یابا. همچنین تراز و همکاران )   داری کاهع می معنی

( گزارش کردنا که کاهع مشتتتاهاه شتتتاه در افزایع وزن       2006
توانا مرتبط به عام تعادل لیزین در رژیم غذایی با ستتتطوح باالی        می

(  2017et alToghyani ,.کنجاله کانوال باشتتا. طغیانی و همکاران )
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گزارش کردنا که کاهع عملکرد در جیره های دارای ستتتطح باالی       
باشتتتا که با    ها می این جیره کانوال به دلیل کاهع مصتتترف خوراک    

های جیره این نقص تا حای بهبود می یابا. آمینهافزایع ستتطح استتیا
ستتطوح باالی جایگزینی مخلوط کاهع ستتطح مصتترف خوراک در  

نیا سرویشود. خپروتئینی با کنجاله سویا در آزمایع حاضر نیز دیاه می
( گزارش کردنا که افزودن    2015et alkhosravinia ,.و همکاران ) 

های گوشتتتی در درصتتا در جیره جوجه 0پودر ضتتایعات طیور بیع از 
پستی   و شود. اسکالونا  وزگی، موجب کاهع وزن بان میر 4-21سن  
(Escalona and Pesti, 1987)    مونتته یی ن بقتتایتتای    از هتتا  پودر 

 جیره وارد درصتتا 14 و 2 ستتطح دو در و تهیه طیور کشتتتارگاهی

شتی جوجه شاهاه  و نمودنا های گو صا،   2 سطح  در که کردنا م در
 14 ستتطح در ولی داری نااشتتتمعنی ها اختالفجوجه نوز افزایع

صا  شی و  -ال یافت. کاهع وزن بان مقاارافزایع در El ) رودبینبو

48, 19RoodbeenBoushy and  )  کتته قتتابلیتتت    گزارش کردنتتا
دستتترستتی زیستتتی پروتئین، کل استتیا آمینه ها و استتیا آمینه های   

شتارگاهی طیور   متیونین و لیزین  ضایعات ک سویا  کمتر از کنجپودر  اله 
بود و احتماال شتترایط فراینا این ضتتایعات می توانا دلیلی بر اختالف  

شا.      ضایعات با شاه حاوی این  به طور   عملکردی جوجه های تغذیه 
ع وزن مشتتاهاه حاصتتل از مصتترف ستتطوح باالی کنجاله  کلی کاه

 et alTaraz ; , 1987et al.Leeson ,.کانوال در برخی مطالعات )   

)2017., et alToghyani ; 2006    شتارگاهی طیور ضایعات ک و پودر 
(5)., 201et alKhosravinia  ;Escalona and Pesti, 1987   با

 22مخلوط کردن مناستتب این دو ماده خوراکی و جایگزینی تا ستتطح 
ها در این  وزن بان جوجه  جای کنجاله ستتتویا اثر منفی بر     درصتتتا به 

 آزمایع مشاهاه نشا.
 

 ضریب تبدیل خوراک

جایگزینی مخلوط پروتئینی      به اثر ستتتطوح مختلف  تایج مربوط  ن
کنجاله کانوال و پودر ضتتایعات کشتتتارگاهی طیور با کنجاله ستتویا در  
بایل غذایی جوجه         های   جیره و مکمل مخلوط آنزیمی بر ضتتتریب ت

گزارش شاه   3و  2وزگی در جااول ر 1-02و  1-20سنین   در گوشتی 
است. اثر متقابل استفاده از مخلوط آنزیمی در جیره و سطح جایگزینی    
 20-1مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا بر ضریب تبایل غذایی در سن 

( بطوریکه در جیره های باون مکمل p <41/4دار شتتا )روزگی معنی
ریب باعث افزایع ض آنزیم، افزایع سطح استفاده از مخلوط پروتئینی   
شاه با   صا جایگزینی   52تبایل خوراک گردیا و جوجه های تغذیه  در
ها روهدار نستتبت بقیه گمخلوط پروتئینی با کنجاله ستتویا به طور معنی

نا. ولی در جیره       باالتری بود بایل  های دارای آنزیم  دارای ضتتتریب ت
درصتتتا جایگزینی  52و  24، 22ضتتتریب تبایل خوراک در ستتتطوح 

در  داری را نشتتان نااد.پروتئینی با کنجاله ستتویا اختالف معنی مخلوط
داری بر روزگی( استتتفاده از آنزیم اثر معنی 02-1کل دوره پرورشتتی )

( ولی ستتتطوح مختلف p >42/4ضتتتریب تبایل خوراک نااشتتتت )     
بایل خوراک معنی دار بود       جایگزینی مخلوط پروتئینی بر ضتتتریب ت

(41/4>pبطوریکه پایین ) ضتتریب تبایل خوراک مربوط به گروه ترین
صتتتفر درصتتتا جایگزینی و باالترین ضتتتریب تبایل هم مربوط به         

درصا جایگزینی مخلوط پروتئینی بود. گلی و اقام   54و  24های گروه
( که Goli and Aghdam Shahryar, 2015شهریار گزارش کردنا ) 

روزگی( افزودن مخلوط  02-1ن کل دوره پرورشتتتی ) با در نظر گرفت 
آنزیمی کمین به طور معنی دار باعث کاهع ضتتتریب تبایل خوراک         
شت. از         شا، که با نتایج این تحقیق مغایرت دا شاها  سبت به گروه  ن

توان به اختالف در نوع اقالم خوراکی بکار رفته    دالیل این مغایرت می  
صرف مکمل آنز  ستفاده از آنزیم و  در دو آزمایع، میزان م یمی، زمان ا

 ,Salari Telmadarehها اشتتاره کرد. ستتاالری تلمادره )ستتن جوجه

جایگزینی مخلوط پروتئینی    2015 با افزایع ستتتطوح  ( گزارش کرد 
کنجاله کانوال و پودر ضتتایعات طیور با کنجاله ستتویا ضتتریب تبایل   

شا. داودی     خوراک افزایع یاف ضر می با شابه نتایج تحقیق حا ت که م
( نیز گزارش کردنا که با افزایع  2007et alDavoudi ,.و همکاران )

سویا،     04سطح جایگزینی کنجاله کانوال به بیع از   صا با کنجاله  در
( گزارش کرد Zeb, 1998ضتتتریب تبایل غذایی افزایع یافت. زب )      

غذیه آن            مان ت مات ز با افزایع  کانوال در جیره،  له  اثرات منفی کنجا
ضریب         شان داد و  شتری را ن شا، بطوریکه وزن بان کاهع بی شتر  بی
تبایل افزایع پیاا کرد که مشتتابه نتایج باستتت آماه در این آزمایع  

( گزارش کردنا که  1987et alShires ,.استتت. شتتیرز و همکاران ) 
شیرابه هضمی جیره های دارای کنجاله کانوال در    میانگین زمان بقای 
قسمت های مختلف دستگاه گوارش و در کل دستگاه گوارش به طور    

سویا می دار کمتر از جیرهمعنی شا و این احتماالً  های دارای کنجاله  با
جذب مواد مغذی و افزایع ضتریب  توانا دلیلی بر کاهع هضتم و  می

های دارای کنجاله کانوال محسوب شود. سامرز    تبایل خوراک در جیره
سون )  شاهاه کردنا که  Summers and Leeson, 1977و لی ( نیز م
درصتتا کنجاله کانوال با گلوکوزینوالت باال در جیره   42تغذیه بیع از 
ور باعث بروز اثرات منفی آن، از قبیل کاهع سرعت رشا و   غذایی طی

 Sahraeiصحرایی و همکاران ) شود.افزایع ضریب تبایل غذایی می

, 2012et al    ضایعات طیور سطح پودر  ( گزارش کردنا که با افزایع 
بان در  درکیلوگرم اثر ستتتوء بر عملکردهای مختلف  گرم 34بیع از 
یابا ها داشته و ضریب تبایل افزایع می  های رشا و پایانی جوجه دوره

و این ممکن است به دلیل عام تعادل اسیاهای آمینه ضروری، کیفیت 
خوراکی کم پودر ضتتایعات کشتتتارگاهی طیور و ستتطح  پایین و خوش

 باالی استفاده از آن در جیره باشا.

 



 122     …مخلوط آنزیمی  سویا و مکمل جای کنجالهبررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به

 
 1(روزگی 14-1) آغازین مرحله در یگوشت یهاجوجه یایبر عملکرد تول ییغذا یهایماراثر ت-5جدول 

110 days)-Effect of dietary treatments on production performance of broiler chickens at starter phase (1 -Table 5 

 غذایی تیمارهای
Dietary Treatments 

 )گرم( خوراک مصرف
Feed intake (g) 

 )گرم( بان وزن
Body weight (g) 

 خوراک تبایل ضریب

Feed Conversion 

Ratio 

 )%( سویا کنجاله با پروتئینی مخلوط جایگزینی سطح
Substitution level of protein mixture with soybean meal (%) 

0  309.3 258.9a 1.43c 
25 308.3 250.7ab 1.46bc 

50 310.7 238.6b 1.56b 

75 309.7 221.8c 1.71a 

SEM 1.45 4.60 0.03 

P Value 0.713 <0.0001 0.0001 

 خوراک( یلوگرم/ک گرمیلی)م آنزیم سطوح

Enzyme levels (mg/kg feed) 
0 309.5 243.7 1.53 
250  309.5 241.3 1.55 
SEM 1.02 3.25 0.02 
P Value 0.981 0.619 0.669 

 آنزیم سطح × سویا کنجاله با پروتئینی مخلوط جایگزینی سطح متقابل اثر

Interactions of substitution level of protein mixture × enzyme level 

0×0 308.3 268.9a c1.35 

0×25 308.3 253.1ab bc1.45 

0×50 313.1 233.3bcd ab1.62 

0×75 308.3 219.3d a1.73 

250×0 310.3 248.9b bc1.51 

250×25 308.3 248.2b bc1.48 

250×50 308.3 243.9bc bc1.51 

250×75 310.9 224.4cd a1.71 
SEM 2.05 6.51 0.06 
P Value (interaction) 0.287 0.122 0.126 
P Value (treatment) 0.619 0.0003 0.0007 

 (.p<42/4) دارنا دارمعنی اختالف آماری ازلحاظ متفاوت حروف دارای اعااد ستون هر در 1

P-Value :داری معنی سطح 
SEM :ها میانگین معیار اشتباه 

.Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05) 1 
SEM=Standard Error of Means 

 

مصاار ب بخ اضااص خ وزن و  شااصخت تولیده ینی خ خوراک 

 بصزده نصخصلت اقتصصدی

اطالعات مربوط به اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی  
با کنجاله ستتتویا در جیره و مکمل مخلوط آنزیمی بر شتتتاخص تولیا، 
های هزینه خوراک به اضتتتافه وزن و بازده ناخالص اقتصتتتادی جوجه  

اثر سطوح آنزیم و همچنین اثر   گزارش شاه است.   5در جاول  گوشتی 
متقابل ستتطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله ستتویا و 
ضافه وزن و     مکمل آنزیم بر شاخص تولیا، هزینه خوراک مصرفی به ا

(. p >42/4دار نبود )بازده ناخالص اقتصتتتادی به ازای هر جوجه معنی
سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله  ا  بر این سوی  اما 

(. بطوریکه p<42/4دار داشتتت )صتتفات تولیای و اقتصتتادی اثر معنی
برترین شاخص تولیا مربوط به تیمار باون استفاده از مخلوط پروتئینی  

درصا جایگزینی مخلوط   52وکمترین شاخص تولیا مربوط به تیمار با  
مار        یا بود. تی له ستتتو جا با کن درصتتتا  24و  22های دارای  پروتئینی 

ولیا های تیگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله ستتویا دارای شتتاخصجا
به و در    با مشتتتا مادره )      تقری نا. ستتتاالری تل نابین بود  Salariحا بی

Telmadareh, 2015 گزارش کرد با افزایع سطوح مخلوط پروتئینی )
داری معنیطور ا به کنجاله کانوالیپودر ضتتایعات طیور شتتاخص تولی 

به تیمار شتتتاها و             یا مربوط  باالترین شتتتاخص تول یافت و  کاهع 
از مخلوط  144ترین شتتاخص تولیا مربوط به تیمار با جایگزینی پایین

دستتت آماه در این آزمایع می باشتتاکه مشتتابه نتایج بهپروتئینی می
 باشا.

 52استتتفاده از مخلوط پروتئینی به جای کنجاله ستتویا در ستتطح  
صا جایگزینی، منجر به کاهع معنی  صرفی به  در دار هزینه خوراک م
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درصتتا جایگزینی  24و 22، 4های دیگر )اضتتافه وزن شتتا و بین گروه
ضافه وزن     سویا( از لحاظ هزینه خوراک مصرفی به ا مخلوط با کنجاله 

داری وجود نااشتتت. به عبارت دیگر نتایج نشتتان داد که اختالف معنی
اک برای تولیا یک کیلوگرم مرغ زناه از جایگزینی     کمترین هزینه خور 

ساالری           52 شا.  صل  سویا حا صای مخلوط پروتئینی با کنجاله  در
( نیز گزارش کرد که با افزایع Salari Telmadareh, 2015ُتلمادره )

ک به استتطوح جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله ستتویا هزینه خور
های گوشتتتتی کاهع یافت. کالنتر و فهیمی     اضتتتافه وزن در جوجه  

(Kalantar and Fahimi, 2005 گزارش کردنا که استفاده از سطوح )

 های گوشتتتیی جوجهمختلف پودر بقایای کشتتتارگاهی طیور در جیره
ی خوراک به  نا هزینه  توابستتتته به میزان مورد استتتتفاده در جیره می   

سبب ارزان   ضافه وزن را تا میزان قابل توجهی کاهع داده و  تر شان  ا
ی گوشتتتتی شتتتود. شتتتکاری و همکاران    های پرورش جوجه  هزینه 
ُ(, 2012et al.Shekari  گزارش کردنا که اثر کنجاله کانوال بر روی )

دار بود،  لوگرم افزایع وزن، معنی       هزینتته خوراک بتته ازای هر کی       
های حاوی   درصتتتا کنجاله کانوال، کمترین و جیره    3های دارای  جیره
درصتتا کنجاله کانوال، بیشتتترین هزینه خوراک را نستتبت به هر    20

 کیلوگرم افزایع وزن ایجاد نمودنا. 
 

 1یگوشت یهاجوجه یایبر عملکرد تول ییغذا یهایماراثر ت-6جدول 
1Effect of dietary treatments on production performance of broiler chickens -Table 6 

 تیمارهای غذایی
Dietary Treatments 

 مصرف خوراک )گرم(
Feed intake (g) 

 

 وزن بان )گرم(
Body weight (g) 

 ضریب تبایل خوراک

Feed Conversion 

Ratio 

 )روز( دوره پرورشی
Growth Period (day) 

1-24  
 

1-42  
 

1-24  
 

1-42  
 

1-24  
 

1-42  
 

 سطح جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا )%(
Substitution level of protein mixture with soybean meal (%) 

0  1530.6ab 4540.2 1040.9a 2572.5a 1.53b 1.80c 
25 1543.9a 4616.4 1030.5a 2499.8a 1.57b 1.90b 

50 1543.3a 4449.5 936.1b 2305.2b 1.68a 1.97a 

75 1501.5b 4440.5 927.6c 2253.1b 1.70a 2.02a 

SEM 10.48 50.30 11.0 32.63 0.01 0.02 

P Value 0.028 0.066 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

گرم /کیلوگرم خوراک(سطوح آنزیم )میلی  

Enzyme levels (mg/kg feed) 

0 1537.12 4533.78 989.57 2415.45 1.63 1.92 
250  1522.65 4489.58 991.54 2399.92 1.61 1.92 
SEM 7.41 35.09 7.78 23.08 0.01 0.01 
P Value 0.180 0.389 0.859 0.638 0.256 0.992 

آنزیمسطح × اثر متقابل سطح جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا   

Interactions of substitution level of protein mixture × enzyme level 

0×0 a1544.9 4592.7 1066.1a 2586.9a e1.51 d1.81 
0×25 a1540.0 4695.1 1039.6ab 2507.3a de1.56 bc1.92 
0×50 a1541.1 4430.3 960.0c 2320.6b b1.69 abc1.96 
0×75 ab1512.4 4417.0 892.6d 2247.1b a1.77 ab2.00 
250×0 ab1506.4 4487.7 1015.8b 2558.2a de1.55 d1.79 
250×25 a1547.9 4535.7 1021.4ab 2492.4a cd1.60 cd1.88 
250×50 a1545.6 4468.7 966.2c 2289.9b bc1.67 ab1.99 
250×75 b1490.7 4464.5 962.6c 2259.2b bc1.64 a2.03 
SEM 14.83 71.18 14.83 15.57 0.02 0.03 
P Value (interaction) 0.923 0.392 0.006 0.964 0.004 0.066 
P Value (treatment) 0.046 0.151 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 (.p<42/4) دارنا دارمعنی اختالف آماری ازلحاظ متفاوت حروف دارای اعااد ستون هر در 1

P-Value :داری معنی سطح 
SEM :ها میانگین معیار اشتباه 

.Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05) 1 
SEM=Standard Error of Means 
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 1یگوشت یهاجوجه  یبر عملکرد اقتصاد ییغذا یهایماراثر ت-7جدول 
1Effect of dietary treatments on economic traits of broiler chickens -Table 7 

 تیمارهای غذایی
Dietary Treatments 

 شاخص تولیا

Production index 
 

هزینه خوراک مصرفی به اضافه 
( کیلوگرم وزن زناه /ریالوزن )  

feed cost to gain 

(Rials/Kg Live Weight) 

بازده ناخالص اقتصادی 
 )ریال/جوجه(2

 s monetary return
2 (Rials/chicken) 

 )روز( دوره پرورشی
Growth Period (day) 

1-42  
 

1-42  
 

1-42  
 

 سطح جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا )%(
Substitution level of protein mixture with soybean meal (%) 

0  329.63a 22915.8a 39279a 

25 297.65b 22857.9a 37833a 

50 272.68bc 22743.4a 33765b 

75 258.29c 22042.2b 34174b 

SEM 9.65 229.63 1133 

P Value 0.0001 0.046 0.004 

گرم /کیلوگرم خوراک(سطوح آنزیم )میلی  

Enzyme levels (mg/kg feed) 

0 291.31 22596.6 36495 

250  287.80 22683 36030 

SEM 6.83 162.46 801.59 

P Value 0.720 0.710 0.685 

سطح آنزیم× اثر متقابل سطح جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا   

Interactions of substitution level of protein mixture × enzyme level 

0×0 333.8a 22987.8 39420.8a 

0×25 299.4ab 23091.2 37390.2abc 

0×50 270.7b 22412.5 34844.4abc 

0×75 261.32b 221895.1 34326.5abc 

250×0 325.4a 22843.8 39136.4ab 

250×25 295.9ab 22624.6 38276.6ab 

250×50 274.7b 23074.3 32686.1c 

250×75 255.3b 22189.3 34021.8bc 

SEM 13.66 324.93 1603.19 

P Value (interaction) 0.971 0.346 0.819 

P Value (treatment) 0.002 0.124 0.037 
 (.p<42/4) دارنا دارمعنی اختالف آماری ازلحاظ متفاوت حروف دارای اعااد ستون هر در 1

P-Value :داری معنی سطح 
SEM :ها میانگین معیار اشتباه 

 وزن یلوگرمهرک یمتو ق یعزمان آزما یدر ابتاا یالر 18244برابر  یهر قطعه جوجه گوشت یمتو ق 1منارر در جاول  ییو خوراک نها یاقالم خوراک یمتانجام شاه بر اسا  ق محاسبات 2
 صورت گرفته است. یالر 02444زناه در زمان فروش برابر 

 
1 Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05). 
2 The calculations were made based on the price of feed ingredients and final feed listed in Table 1 considering the price of each piece of 

broiler chick 18,500 Rials at the start time of the experiment and each kilogram of live weight 45,000 Rials at the time of sale. 

SEM=Standard Error of Means 

 

اثر ستتتطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کانوال و      
سن        سویا در  شتارگاهی طیور با کنجاله  ضایعات ک روزگی بر  02پودر 

خالص اقتصتتتادی معنی      نا بازده     (.p<42/4)دار بود بازده  که  بطوری
باون مخلوط پروتئینی و دارای    اقتصتتتادی جیره درصتتتا  22های 

داری را ایجاد نکرد. همچنین جایگزینی با کنجاله ستتویا اختالف معنی
درصتتا  52و  24های تغذیه شتتاه با بازده ناخالص اقتصتتادی در گروه

با هم اختالف            یا نیز  له ستتتو جا با کن جایگزینی مخلوط پروتئینی 

به طور معنی   عنیم نااشتتتت و  بازده   داری  بل بود.  دار کمتر از گروه ق
ناخالص اقتصادی که حاصل تفاضل مجموع هزینه های اصلی پرورش 

روزه( از درآما فروش مرغ در پایان    )هزینه خوراک و هزینه جوجه یک    
چنا بیانگر ستتود ( هر,Proudfoot and Hulan 1982دوره استتت )

باشتا ولی همبستتگی باالیی با ستود و زیان مرغااری دارد. نتایج    نمی
ستفاده از       شان داد که ا ضر ن صا جایگزینی مخلوط   22آزمایع حا در
ویا ستتت–داری را با جیره ذرتپروتئینی با کنجاله ستتتویا اختالف معنی
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 Salariباشتتتا. ستتتاالری تلمادره )   ایجاد نکرد و  قابل توصتتتیه می    

Telmadareh, 2015  گزارش کرد که جایگزینی مخلوط پروتئینی تا )
جای کنجاله ستتویا تأثیر منفی بر بازدهی ناخالص درصتتا به 52ستتطح 

اقتصادی )ریال/جوجه( ایجاد نکرد. 
 

 1یگوشت یهاالشه  جوجه یاتبر خصوص ییغذا یهایماراثر ت-8جدول 
Table 8- Effect of dietary treatments on carcass characteristics of broiler chickens1 

 تیمارهای غذایی
Dietary Treatments 

 الشه تخلیه شاه )%(
Eviscerated 

Carcass (%)   

 سینه )%(
Breast 

(%) 

 ران )%(
Thigh (%) 

چربی حفره 
 شکمی )%(

Abdominal 

Fat (%) 

با  دهناهمواد واکنع
 اسیا تیوباربیتوریک

 2TBARS

/Kg)3(mgMDA 

 جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا )%(
Substitution level of protein mixture with soybean meal (%) 
0 72.30 25.32 16.93 1.33 0.43 

25 70.81 23.89 16.62 1.94 0.36 

50 69.38 24.22 16.84 1.81 0.31 

75 72.50 24.50 17.35 1.83 0.47 

SEM 1.74 0.68 0.42 0.19 0.08 

P Value 0.563 0.507 0.670 0.137 0.53 

گرم /کیلوگرم خوراک(سطوح آنزیم )میلی  
Enzyme levels (mg/kg feed) 
0 71.27 24.04 16.74 1.51b 0.47 

250 71.22 24.93 17.14 1.94a 0.32 

SEM 1.23 0.48 0.29 0.13 0.05 

P Value 0.974 0.205 0.354 0.035 0.07 

سطح آنزیم× اثرات متقابل سطح جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله سویا   
Interactions of substitution level of protein mixture × enzyme level 
0×0 72.36 25.76 17.40 1.16 0.54 

0×25 70.66 22.65 15.92 1.88 0.36 

0×50 71.03 23.42 16.05 1.37 0.31 

0×75 71.05 24.32 17.59 1.62 0.68 

250×0 72.23 24.88 16.47 1.49 0.33 

250×25 70.95 25.14 17.33 1.99 0.37 

3250×50 67.74 25.03 17.64 2.24 0.32 

250×75 73.94 24.67 17.11 2.03 0.26 

SEM 2.46 0.96 0.59 0.27 0.11 

P Value (interaction) 0.661 0.347 0.101 0.575 0.19 

P Value (treatment) 0.806 0.406 0.273 0.119 0.19 
 (.p<42/4) دارنا دارمعنی اختالف آماری ازلحاظ متفاوت حروف دارای اعااد ستون هر در 1
 یوباربیتوریکت یامواد واکنع دهناه با اس 2
 یاآلائ یمالون د 4

P-Value :داری معنی سطح 
SEM :ها میانگین معیار اشتباه 

1 Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P<0.05). 
2 Thiobarbitoric reactive substances 
3 Malon-dialdehyde (MDA) 
SEM=Standard Error of Means 

 

 خصوصیصت الشخ

جایگزینی مخلوط پروتئینی      به اثر ستتتطوح مختلف  تایج مربوط  ن
کنجاله کانوال و پودر ضتتایعات طیور با کنجاله ستتویا و مکمل مخلوط 

شتی  هایبر خصوصیات الشه جوجه    WP کمینآنزیمی  در جاول  گو
گزارش شتتتاه استتتت. اثر ستتتطوح  مکمل آنزیم، ستتتطوح مختلف  8

مختلف  ویا و اثر متقابل سطوحجایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله س
جایگزینی مخلوط پروتئینی با کنجاله ستویا و مکمل آنزیم  بر صتفات   

شه معنی      صیات ال صو (.  با این وجود، p >42/4دار نبود )مربوط به خ
به طور معنی   به جیره  عث افزایع درصتتتا چربی    افزودن آنزیم  با دار 
(. p <42/4های گوشتتتی گردیا )محوطه شتتکمی به وزن زناه جوجه

( مشتتاهاه کردنا که با  2011et alKhajali ,.خواجعلی و همکاران )
شه کاهع یافت که     سویا، بازده ال جایگزینی کنجاله کانوال با کنجاله 
ست. از دالیل این مغارت می توان    صل از این آزمایع ا مغایر نتایج حا

نه       یا آمی عادل استتت کانوال در اثر افزودن پودر     ابه بهبود ت له  جا ی کن
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صا اجزای        شاره کرد که تاثیر منفی بر در شتارگاهی طیور ا ضایعات ک
ست.     شه ایجاد نکرده ا  Malekzadeganزادگان و همکاران )ملکال

., 2010et al    که ستتتطوح نا  بر  آنزیم اثری مختلف ( گزارش کرد
صا  افزایع ضر با نتایج   جوجه الشه  در شت که نتایج آزمایع حا ها ناا

(  2002et alcafé ,.و همکتتاران )ف یک این محققتتان توافق دارد.
گزارش کردنا افزودن مخلوط آنزیمی تجاری در جیره متشکل از ذرت  

سویا، اثر معنی  شابه نتایج      و کنجاله  شت که م صا ران ناا داری بر در
( گزارش  2007et al.Mushtaq ,مشتاق و همکاران )  باشا. حاضر می 

های   درصتتتا کنجاله کانوال در جیره جوجه     44کردنا که با جایگزینی     
سینه کاهع یافت همچنین تغییری در وزن چربی    گوشتی، وزن بافت 

 Kalantar andفهیمی ) و حفره شتتتکمی مشتتتاهاه نشتتتا. کالنتر

Fahimi, 2005 شاهاه کردنا که وزن سبی  ( م سهم  با ران ن  افزایع 

یافت. فرجی  درصا، افزایع  8 سطح  تا طیور کشتارگاهی  ضایعات  پودر
 استفاده ( باFaraji Nafchi and Khajali, 2010نافچی و خواجعلی )

صفر،   در سویا  کنجاله با کانوال کنجاله جایگزینی سطح  پنج از جیره )
 برای جایگزینی  درصتتتا( دریافتنا که ستتتطوح     144و  52، 24، 22

 تأثیر شتتتکمی حفره چربی میزان جزبه  الشتتته اجزای از کاام هیچ

داری معنی طور به را شتتکمی حفره چربی داری نااشتتت و میزانمعنی
سنوسی )  داد. فواد  کاهع ( با Senousey, 2014-Fouad and Elّو ال

های گوشتی عنوان  ثر بر میزان چربی الشه جوجه ءمطالعه بر عوامل مو
نا میزان هضتتتم و جذب چربی  کردنا یکی از عواملی که می   ها را  توا

ا. در افزایع دها مقاار لیپاز مترشتتتحه از پانکرا  جوجه می باشتتت        
ستاناارد شرکت  آزمایع حاضر نیز با اینکه سطح انرژی جیره    ها برابر ا

بعلت داشتتتن حاود  WPهای دارای آنزیم را  بود  احتماالً در جیره
شتر چربی     244 ضم و جذب بی واحا لیپاز در هر کیلوگرم جیره باعث ه

سلول    شاه و در نتیجه تجمع آنها را در  شکمی  ها  های چربی محوطه 

صر و همکاران        افزایع ضر، محمای قی شابه آزمایع حا ست. م داده ا
(., 2018et alMohammadigheisar,  گزارش کردنا که استتتفاده )

از مخلوط آنزیمی باعث افزایع چربی محوطه شتتکمی جوجه ها شتتا. 
سکالن و همکاران )  ( گزارش کردنا که هر چه  1983et alSklan ,.ا

سطح اسیاهای چرب غیر اشباع موجود در جیره بیشتر باشا، مقاار این 
سیاهای چرب )که مستعا فساد اکسیااسیونی هستنا( در ترکیب الشه 

کاران )      فت. مرادی و هم یا ها  (  2012et alMoradi ,.افزایع خوا
سویا       شاه  سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود  گزارش کرد که اثر 

ران  گوشت  TBAشاخصبر درصا چربی ران و  Eو مکمل ویتامین 
دلیل اینکه مخلوط   کلی به دار نبود. به طور ی گوشتتتتی معنیها جوجه 

ای بهتری نستتبت به هر کاام از پروتئینی حاضتتر از تعادل استتیا آمینه
برخوردار بود و همچنین به دلیل محتوای اناک    اجزای ستتتازناه خود  

 داری بر خصوصیات الشه و تولیا گوشت     مواد لپیای تأثیر منفی معنی
 و همچنین شاخص فساد اکسیااتیو گوشت ایجاد نکرد.

 

 کلی گیرینتیجه

تایج این تحقیق نشتتتان می  به   یا     طور کلی ن که برای تول ها  د
گرم، استتتفاده از  2244های گوشتتتی ستتویه را  با وزن تقریبیجوجه
درصتتتا جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کانوال و پودر   22ستتتطح 

( با کنجاله ستتویا تأثیر 42:32ضتتایعات کشتتتارگاهی طیور )به نستتبت 
 هایمنفی بر صتتفات تولیای، اقتصتتادی و خصتتوصتتیات الشتته جوجه

شت و احتماالً می   شرایط بازار جایگزین منبع  گوشتی ناا سته به   توانا ب
تر کنجاله ستتتویا در جیره به کار رود. استتتتفاده از قیمتروتئینی گرانپ

تاثیر معنی    مل آنزیمی  یای و اقتصتتتتادی   مک داری بر عملکرد تول
 های گوشتی نااشت و قابل توصیه نیست.جوجه
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