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Introduction1 The increase in the cost of the diet, especially the protein part, has caused the desire of 

producer and researchers to use by-products. The use of animal waste not only reduces the cost of feed but also 
reduces the entry of contaminants into the environment. Hydrolyzed feathers, meat meal, bone meal, poultry by-
product meal (PBM) and fish oil are some of the by-products used in poultry, dairy cattle and other livestock 
diet. Also, the use of pelleted feed in broiler chicken is increasing, because it produces less dust, improves 
digestibility, reduces transportation costs, and improves performance indicators such as feed consumption and 
decrease feed conversion ratio. Sodium bentonite (SB) is one of the substances that has been used as pellet 
binder in feed. Several studies have evaluated the effects of the addition of SB and had beneficial results on 
pelleting physical properties such as pellet durability index (PDI) and pellet hardness. Addition of active SB as a 
pellet binder in wheat-soybean meal-based diets has increased the relative electrical energy usage (REEU) and 
decreased the feed conversion ratio. However, studies on the use of different levels of PBM and SB as a pellet 
binder in broiler chicken diets are very limited, the aim of the present study was to investigate the effects of 
pellet binder levels of SB in diets containing different amounts of PBM on performance, carcass traits and blood 
metabolites of Ross 308 broiler chickens in finisher period. 

Materials and Methods Treatments were assigned in a completely randomized design based on a factorial 
arrangement of 3 levels of SB conditioning time (0, 1.5 and 3%) × 3 levels of PBM (0, 5 and 10%). 
Experimental diets were balanced based on Ross 308 recommendations for finisher period (24-42 d) by using 
UFFDA software. In the present experiment PBM and pellet binder of SB samples were prepared from 
MegaFaravar Co., Iran. Ingredients of diets were ground through a 2-mm screen size in a hammer mill. All diets 
mixed in a double-shaft mixer and transferred to super conditioner with 82◦C for 10s, and then pelleted through a 
3-mm die. After pelleting of feed produced, 3 replications of each treatment with 3-minute intervals were 
sampled from the cooler part of the pellet machine. The PDI, hardness test and REEU related to experimental 
diets was measured. Also, a total of 360 24-day-old male chicks were individually weighted and allocated to 9 
treatments of 4 replicates (10 birds in each replication). Feed intake (FI), average daily gain (ADG) and feed 
conversion ratio (FCR) were recorded. On 42 day, 2 birds per pen were randomly euthanized by cervical 
dislocation. Carcass characteristics and relative weight of small intestinal segments were measured. Total 
protein, glucose, albumin, lipoproteins (HDL, LDL) were determined by using autoanalyzer device and 
commercial kits. 

Results and Discussion Addition of 1.5% SB improved and the use of PBM due to its high fat content 
reduced the quality characteristics of the pellet that due to their strong colloidal properties and giving rise to a 
thixotropic gelatinous substance. Likewise, different levels of SB as a pellet binder and PBM did not change the 
ADG and FCR (P <0.05). However, the use of different levels of PBM with and without SB reduced FI 
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(P<0.05). Also, the relative weight of carcass, breast and thigh was not affected by experimental treatments (P 
<0.05). Abdominal fat increased significantly in the groups receiving PBM (P <0.05). Amino acid imbalances in 
PBM probably increase deamination and conversion of amino acids to fat. Significant reduction in duodenum 
and ileum length was observed in the group containing 3% SB and 10% PBM (P <0.05). Also, the level of 10% 
PBM with and without SB increased the concentration of blood lipids. Blood lipids concentration have a positive 
correlation with weight and feed as an environmental factor affects its amount. 

Conclusion In general, the results of this experiment showed that application of PBM as a source of protein 
with adequate nutritional value up to 5% without negative effects on performance for use in pelleted diet of 
broilers at high levels when soybean meal is expensive and or not available, it is possible and useable. Also, 
commercial sodium bentonite can be used as a pellet binder to increase the quality of pellets up to 1.5%. The 
need for further studies on the simultaneous use of sodium bentonite as a pellet binder and PBM are 
recommended to ensure the results obtained in other broiler chicken breeding periods. 

 
Keywords: By-products, Cholesterol, Ileum, Intestinal morphology, Sodium bentonite 
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چسبان و ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، کیفیت الشه و سطوح مختلف پلت ریتأث

 های گوشتیهای سرمی جوجهفراسنجه
 

 2، سید احسان غیاثی5، سید جواد حسینی واشان*2، محسن مجتهدی4حسن رضا چوپانی

 70/70/0077اریخ دریافت: ت

 70/70/0070تاریخ پذیرش: 

 
 

 چکیده

مورد بررسیی ریرار    803گوشتی نژاد راس  چسبان بر پایه بنتونیت و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در جیره پایانی جوجهاثرات سطوح مختلف پلت
پرنده در هر تکرار انجام شد.  00ه خروس در نه تیمار و چهار تکرار و جوج 860بر پایه طرح کامال تصادفی با  8×8روش فاکتوریل گرفت. این آزمایش به

 25تیا   55درصید( از   00و  5درصد( و سه سطح پودر ضایعات کشتارگاهی طیور )صفر،  8و  5/0چسبان )صفر، عوامل مورد بررسی شامل سه سطح پلت
(، با P>05/0یری در افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک ایجاد نکرد )چسبان و ضایعات کشتارگاهی تغیروزگی بود. استفاده از سطوح مختلف پلت

نسبی الشیه،   (. همچنین وزنP<05/0چسبان سبب کاهش مصرف خوراک شد )این حال استفاده از سطوح مختلف ضایعات کشتارگاهی با و بدون پلت
داری طور معنیکننده ضایعات کشتارگاهی بههای دریافتفره شکمی در گروه(. چربی حP>05/0سینه و ران تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی ررار نگرفت )

درصد پودر ضایعات کشتارگاهی مشاهده شد  00چسبان و حاوی سه درصد پلت دار طول دئودنوم و ایلئوم در گروه(. کاهش معنیP<05/0افزایش یافت )
(05/0>P همچنین سطح .)چسیبان سیبب افیزایش تللیت دیاییدهای خیون از ربییل کلسیترول و         دون پلیت درصد پودر ضایعات کشتارگاهی با و ب 00

درصید   5/0که افزودن پنج درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور همیراه بیا    داد شاننپژوهش  نیا هاییافته طور کلی،(. بهP<05/0گلیسرید شد )تری
 شود.های سرمی میو برخی فراسنجه چسبان بر پایه بنتونیت موجب بهبود صفات عملکردی، مورفودوژی رودهپلت

 
 ایلئوم، بنتونیت سدیم، کلسترول، محصوالت فرعی، مورفودوژی روده کلیدی: هایواژه

 

 1مقدمه

ای از عملییات، امکانیات و   بیه مجموعیه  ( Renderingرندرینگ )
تواند محصیوالت جیانبی حیوانیات    شود که میآالت اطالق میماشین

هیا( را از نلیر   سم، پیر و سیایر بافیت    )شامل گوشت، استخوان، خون،
های متراکم با ارزش تذایی باال تبدیل کند فیزیکوشیمیایی به فرآورده

)Meeker and Meisinger, 2015(.  هیای فرعیی حییوانی    خیوراک
(animal by-product meals   یا ضایعات با منشأ حیوانی اتلیب بیه )
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عنوان ورودی در تذای طیور، حیوانات که به شودمحصوالتی گفته می
) et Mekonnenشیود  اهلی از ربیل گاو، خوک و سگ اسیتفاده میی  

)2016 al.,   هزینیه تمیام شیده     تنهیا  نیه استفاده از ضایعات حییوانی
ها به محیط دهد، بلکه سبب کاهش ورود آدودگیخوراک را کاهش می

ود. تاکنون محصوالتی از ربییل پیودر گوشیت، پیودر     شزیست نیز می
استخوان، پودر پر هیدرودیز شیده، ضیایعات کشیتارگاهی طییور پیودر      
ماهی و روتن ماهی در خوراک دام مورد اسیتفاده ریرار گرفتیه اسیت     

)Meisinger, 2015 Meeker and( . 

 ;Poultry by-product mealپودر ضایعات کشتارگاهی طییور ) 

PBM) ددیل دارا بودن پروتئین رابل توجه و مقادیر مناسب چربیی،  به
ی در تأمین پروتئین و انیرژی خیوراک طییور ایفیا     مؤثرتواند نقش می

نماید. کیفیت مواد اودیه و نیز شرایط فرآوری از جملیه دمیا و فشیار از    
م ایین  بر ترکیب مواد مغذی و رابلیت هضی  رگذاریتأثعوامل  نیترمهم

https://ijasr.um.ac.ir/
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. مطادعیات   (Hicks and Verbeek, 2016). رونید میی  به شمارمنبع 
در جییره طییور گوشیتی را     PBMاسیتفاده از  بسیاری اثرات سیودمند  

 ,.Cordova-Noboa et al., 2018; Çenesiz et al)دهد نشان می

2020; park et al., 2020) افزایش وزن نهایی و مصرف خوراک و .
کننیده  هیای گوشیتی دریافیت   همچنین بهبود ضریب تبدیل در جوجیه 

PBM    در مقایسه با پودر ماهی گزارش شیده اسیت(frempong et 

al,. 2019.)  
هیای  تغییری در عملکرد جوجه PBM همچنین جایگزینی سویا با

 .,frempong et al)گوشتی در طول دوره پرورش ایجاد نکیرده اسیت   

در مقایسییه بییا پییودر گوشییت و  PBMاز نلییر ارزش تییذایی  (.2019
درصد چربی کمتری دارد که  83درصد پروتئین بیشتر و  85استخوان، 

 Leiva et)کنید  در تغذیه طیور تبدیل میی آن را به افزودنی ارزشمند 

al., 2018.) 

آوری خیوراک دام و طییور پلیت    هیای راییج عمیل   یکی از رروش
هیای  نمودن آن است. استفاده از خوراک پلیت شیده در جییره جوجیه    

ددیل گرد و تبار کمتر، بهبود رابلیت هضم، کیاهش هزینیه   گوشتی به
هیای عملکیردی از ربییل مصیرف     یز بهبیود شیاخ   حمل و نقل و ن

 ,Loar and Corzo) خوراک و ضریب تبدیل رو بیه افیزایش اسیت   

در این زمینه، اسیتفاده از خیوراک پلیت شیده در مقایسیه بیا        (.2011
خوراک آردی سبب افزایش وزن نهیایی پرنیده و نییز بهبیود ضیریب      

با ایین   (.Toroghian and Vakili, 2015)تبدیل خوراک شده است 
گیذاری حیرارت، رطوبیت    دهنده اثرحال، نتایج مطادعات مختلف نشان

چسیبان میورد اسیتفاده    اودیه، نوع پروتئین جیره، نوع چربی و نوع پلت
) et alNetto.2019 , ;آوری بر کیفیت فیزیکی پلت است جهت عمل

)., 2021et alSaleh . 
چسبان یکی از راهکارهای بهبود کیفییت فیزیکیی   استفاده از پلت

استفاده از کلسیم  هاگزارشرود. طبق ها پلت شده به شمار میخوراک
چسیبان سیبب   پلیت  عنیوان بهبر پایه دیگنوسودفونات و بنتونیت سدیم 

هیای پلیت   ت و کاهش تودید خاکیه خیوراک  بهبود شاخ  پایداری پل
 عیالوه به ) 2021et alSaleh ; ., 2019et alAttar ,.(شود شده می

چسیبان بنتونییت سیدیم در جییره طییور      اثرات مثبت استفاده از پلیت 
 ; et al.,r Attaet Abbasi Pour 2018)گوشتی گزارش شده است 

2021 ,al.)  چسیبان بنتونییت سیدیم فعیال در     گیرم پلیت   05افزودن
سیویا سیبب افیزایش     -های بیر پاییه گنیدم    هاجیرهکیلوگرم در جیره

(، افزایش مصرف نسبی انرژی ادکتریکیی  PDIشاخ  پایداری پلت )

(REEUو کاهش ضریب تبدیل ماد )   ه تذایی شیده اسیت(et Attar 

2018 al.,, 2021et al.Pour  Abbasi; )    با این حیال، مطادعیات در
چسبان بنتونیت سدیم در و پلت PBMزمینه استفاده از سطوح مختلف 

های گوشتی بسیار محدود است و هدف از مطادعه حاضیر،  جوجه جیره
هیای حیاوی مقیادیر    هیاجیره چسبان در جیرهررسی اثرات سطوح پلتب

مختلییف ضییایعات کشییتارگاهی طیییور بییر عملکییرد، اجییزای الشییه و 
 بود. 803های گوشتی نژاد راس های خونی جوجهمتابودیت
 

 هامواد و روش

 و طرح آزمایشی نمونه یتهیه

ل بر پاییه طیرح کامی    8×8در رادب طرح فاکتوریل آزمایش حاضر 
درصد(  00و  5ضایعات کشتارگاهی طیور )صفر، تصادفی با سه سطح 

درصید( انجیام    8و  5/0چسبان بنتونیت سدیم )صفر، و سه سطح پلت
پودر ضایعات کشتارگاهی از کشتارگاه شیرکت  در آزمایش حاضر، شد. 

بنییان  از شیرکت دانیش  چسیبان  های پلتیینمونهنمونهراین طیور و 
هییا بییر پایییه سرت و سییویا بییر اسییاس جیییره ی شیید.مگییافرآور تهیییه

افیزار  دستورادعمل پیرورش سیویه تجیاری راس و بیا اسیتفاده از نیرم      
UFFDA  (. اجیزای جییره پیز از آسییا  و     0متعادل گردید )جدول

کن بیه دسیتگاه   متر با استفاده از مخلوطعبور از ادک با اندازه دو میلی
درجییه  35دمییای ثانیییه در  00مییدت سییوپر کاندیشیینر منتقییل و بییه 

های پلت تودیید شیده )در   گراد ررار گرفتند. پز از تودید خوراکسانتی
کارخانه خوراک دام و طیور( از هر تیمار سه تکرار با فواصل زمانی سه 

گرفته شد. در ادامه شیاخ    یای از رسمت کودر دستگاه نمونهدریقه
( بیییر اسیییاس روش عبیییدادلهی و همکیییاران PDIپایییداری پلیییت ) 

(Abdollahi et al., 2013)  و با استفاده از دسیتگاهMEGA pellet 

tester-MPT110   ساخت ایران( انجام شد. آزمون سختی با اسیتفاده(

 (vihas et al., 2004)از روش سکر شده توسط ویهیاس و همکیاران   
همچنین در فرآیند تودیید پلیت مصیرف نسیبی انیرژی ادکتریکیی بیا        

 .(Payne et al., 1994)محاسبه شد  0استفاده از معادده 
 (0معادده )

REEU (kWh/ton) = (A× V × √3×PF)/1000  

: ضیریب  PF: ودتیاژ و  V: آمار موتور دستگاه پلیت،  Aکه در آن، 
 است. 38/0توان 
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Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (% of dry matter) 
T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

 اجزای جیره
Diet ingredients 

  دانه سرت 60.75 61.49 64.06 61.42 60.24 60.97 60.99 60.95 59.94

Corn  

 کنجاده سویا 27.35 20.95 14.70 28.19 21.66 15.28 28.96 22.51 15.98

Soybean meal 

 سبوس گندم 5.15 6.58 6.52 2.22 5.11 6.51 0.00 2.14 5.07

Wheat bran 

 روتن سویا 3.00 2.50 1.50 3.00 3.00 2.54 3.28 3.00 3.00
Soybean oil 

10.00 5.00 0.00 10.00 5.00 0.00 10.00 5.00 0.00 
 0یورضایعات کشتارگاهی ط

1PBM 

3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
 بنتونیت

Bentonite 

1.24 1.39 1.53 1.20 1.34 1.49 1.19 1.31 1.44 
 کلسیم فسفاتدی

Di-calcium phosphate 

0.73 0.88 1.03 0.75 0.91 1.05 0.76 0.92 1.08 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
 بیکربنات سدیم

Sodium bicarbonate 

0.16 0.21 0.26 0.16 0.21 0.18 0.16 0.21 0.25 
 نمک طعام
Salt 

0.16 0.21 0.26 0.37 0.32 0.26 0.38 0.33 0.28 
 دیزین -ال

L-Lysin 

 متیونین -الدی 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

D-L-methionine 

 ترئونین -ال 0.12 0.13 0.15 0.11 0.13 0.15 0.11 0.13 0.14

L-threonine 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 5معدنی -مکمل ویتامینه

2mineral supplementl-Vitamin 

 محاسبه شده اتترکیب         
Calculated compositions 

 انرژی متابودیسمی )کیلوکادری/کیلوگرم( 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Metabolism energy (kcal/kg) 

 پروتئین خام 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Crude protein 

1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 
 دیزین

Lysine 

 متیونین + سیستین 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Methionine + cystine 

0.73 0.75 0.77 0.73 0.75 0.77 0.73 0.75 0.77 
 کلسیم
Calcium 

0.17 0.19 0.22 0.17 0.19 0.22 0.17 0.19 0.22 
 فسفر
Phosphor 

3.00 3.07 3.18 3.13 3.29 3.35 3.14 3.41 3.58 
 فیبر خام
Crude fiber  

 کیلوکادری بر کیلوگرم ماده خشک بود.  30/8355درصد خاکستر خام و  03/3درصد چربی خام،  38/50درصد پروتئین،  52/55حاوی پودر ضایعات کشتارگاهی  0
 یک، سلنیوم گرم 5/0کبادت ،  گرم 0/0، گرم مزمیلی 00 گرم آهن،میلی 50،  یروگرم میلی 35منگنز، گرم میلی 000معدنی در هر کیلوگرم جیره حاوی:  -مکمل ویتامینه 5

گرم میلی B3 ،0/0گرم ویتامین میلی B2 ،00گرم ویتامین میلی B1 ،6/6گرم ویتامین میلی A ،3/0ادمللی ویتامین واحد بین 3000اکسیدان، گرم آنتییک میلی ،دگرم یمیلی
 .Eادمللی ویتامین بین واحد B12 ،86گرم ویتامین میلی B9 ،005/0گرم میلی B5 ،35گرم ویتامین میلی B4 ،80ویتامین 

1 PBM contained 52.24% protein, 21.73% crude fat, 8.08% crude ash and 3855.71 kcal/kg dry matter.  

2 Vitamin-mineral supplement containing: manganese, 100 mg; zinc, 85 mg; iron, 50 mg; copper, 10 mg; cobalt, 0.1 g; selenium, 0.2 

g; iodine, 1 mg; antioxidants, 1 mg; vitamin A, 9000 IU; vitamin B1, 1.8 mg; vitamin B2, 6.6 mg; vitamin B3, 10 mg; vitamin B4, 

0.1 mg; vitamin B5, 30 mg; Vitamin B9, 75 mg; vitamin B12, 0.015 mg; vitamin E, 36 IU per kg diet. 
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)سیویه   روزهکخروس گوشتی ی رطعه جوجه 860تعداد  ،در ادامه

گرم به یکی از نه تیمیار آزمایشیی بیا     83( با میانگین وزن 803راس 
 52ها در رطعه در هر رفز( اختصاص داده شد. جوجه 00چهار تکرار )

صیورت تصیادفی در   روزگی با میانگین وزن مشابه پیز از تیوزین بیه   
گاهی طییور  جیره پایانی با پودر ضیایعات کشیتار  ها توزیع شدند. رفز

درصید( مخلیوط    8و  5/0چسبان )صیفر،  درصد( و پلت 00و  5)صفر، 
در این آزمایش، صفات عملکردی از ربییل افیزایش وزن روزانیه،    شد. 

مصرف خوراک، ضریب تبیدیل خیوراک میورد بررسیی ریرار گرفیت.       
همچنین در روز پایانی آزمایش دو پرنده از هر واحد آزمایشی )رفیز(  

خا  و پز از ثبت وزن زنده کشتار شیدند. پیز از   طور تصادفی انتبه
پرکنی و تخلیه محتویات بطنی وزن الشه بدون پوسیت، سیینه، ران،   
بال و پشت و گردن و پیش معده توسیط تیرازوی دیجیتیال بیا دریت      

ها بر حسیب درصید وزن زنیده میورد     ثبت شد. وزن نسبی اندام 00/0
در حین کشتار از وداج  های خون نیزیینمونهبررسی ررار گرفت. نمونه

 Geasanگردن اخذ گردید. در ادامه با استفاده از دستگاه اتوآنیاالیزر ) 

chem 200, Italy   هیای اختصاصیی )پیارس    ( و بیا اسیتفاده از کییت
تیام، گلیوکز، آدبیومین و    های خونی از ربیل پیروتئین  آزمون( متابودیت
 ها تعیین شد. انواع دیاوپروتئین

بنیدی وارد  منلور ثبت و دسیته این آزمایش بههای حاصل از داده
افزار ها با استفاده از نرمشدند. تجزیه و تحلیل داده EXCELافزار نرم

( انجیام شید.   GLMو با استفاده از رویه خطی عمیومی )  SASآماری 
کرامیر )معاددیه   -ها با استفاده از آزمون توکیهمچنین مقایسه میانگین

 م گرفت.انجا 05/0( در سطح احتمال 5
Yijk = μ + Ai + Bj + (AB)ij + eijk (                    5معادده )  

اثیر   :iAمیانگین کل،  :μمقدار صفت مورد نلر،  ijk:Y که در آن،
پلت چسیبان،   jاثر سطح  :jBپودر ضایعات کشتارگاهی طیور،  iسطح 

ij(AB)  چسیبان و  : اثر متقابل پودر ضایعات کشتارگاهی طییور و پلیت
ijke: است. اثر خطا آزمایش 

 

 نتایج و بحث

تأثیر  تحت (،PDIشاخ  پایداری پلت ) 5های جدول طبق یافته
چسیبان  پودر ضایعات کشتارگاهی طیور و پلیت  افزودن سطوح مختلف

استفاده از بنتونیت سیدیم )سیطح    کهطوریبه (.P<05/0) ررار گرفت
خ  درصد( سبب افزایش این شاخ  گردید. همچنین مشی  8و  5/0

شد که استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی در خوراک پلت شده سبب 
شود و یک رابطیه معکیوس بیین شیاخ  میذکور و      می PDIکاهش 
خورد. همچنین افزودن سیطوح سیه درصید    به چشم می PBMمقدار 

درصد ضایعات کشتارگاهی کاهش سختی پلت را  00بنتونیت سدیم و 
مصیرف جرییان ادکتریکیی     عالوه کیاهش نسیبی  به همراه داشت. به

(REEUدر جیره )چسیبان  درصید پلیت   8و  5/0هیای حیاوی   هاجیره
چسبان بیر  و پلت PBMبنتونیت سدیم مشاهده شد. این اثرات متقابل 

REEU دار نبود.معنی  
درصید بنتونییت    5/0های این مطادعه نشان داد که افیزودن  یافته

ی ربلی نییز  هارشگزاشود. سدیم سبب بهبود کیفیت فیزیکی پلت می
چسبان را بر کیفیت پلت عنوانبهاثرات مثبت استفاده از بنتونیت سدیم 

دهید  های پلت شده بر پاییه گنیدم و سرت نشیان میی    فیزیکی خوراک
(Abdollahi et al., 2013; attar et al., 2017; Abbasi Pour et 

al., 2021)  

پور و همکیاران  در توافق با نتایج آزمایش حاضر در مطادعه عباسی
(Abbasi Pour et al., 2021)  درصد بنتونیت سیدیم   5/0استفاده از

در مقابیل   2های پلت شده افزایش سختی پلیت ) هاجیرهفعال در جیره
در  REEUرا به همراه داشته است. همچنیین کیاهش    کیلوگرم( 3/6

درصد بنتونیت در مقایسه با سطح صیفر   35/0های حاوی هاجیرهجیره
 (.Abbasi Pour et al., 2021)چسبان گزارش شیده اسیت   این پلت

 Attar et al., 2018; Attar et) همکارانمشابه نتایج فعلی، عطار و 

al., 2019)    گیرم بنتونییت سیدیم فیرآوری شیده در       05بیا افیزودن
و سیختی خیوراک پلیت شیده را مشیاهده       PDIکیلوگرم جیره بهبود 

ها و ظرفییت بیاالی نگهیداری    کردند. خاصیت کلوئیدی روی بنتونیت
چسیبان میورد   پلیت  نعنیوا بهها سبب شده این ماده معدنی آ  در آن

استفاده ررار گیرد؛ زیرا سبب تورم و افزایش حجم چنیدین برابیری در   
نمایید  ای ژالتینی تیکسوتروپیک میشود و تودید مادهاین محصول می

(Pasha et al., 2008.)  همچنین عبدادلهی و همکاران(Abdollahi 

et al., 2013)    عنییوان کردنیید کییه افییزودن چربییی و روتیین بییه
ددیل کاهش نییروی اصیطکاک در منافیذ    شده بههای پلتهاجیرهجیره

شود، که احتمیاال  کیاهش شیاخ     دای سبب کاهش کیفیت پلت می
ناشی از مقدار باالی  PBMدرصد  00پایداری و سختی پلت در سطح 

 چربی در این محصول است.

چسبان و پودر ضیایعات  اثرات سطوح مختلف پلت نتایج مربوط به
کشتارگاهی بر افزایش وزن روزانه، مصرف و ضریب تبدیل خوراک در 

 8و  5/0چسبان )سطوح صفر، استفاده از پلتارائه شده است.  8جدول 
درصد( تغییری در افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

درصید پیودر    00حیال، افیزودن   (. با این P>05/0تذایی ایجاد نکرد )
دار مصرف خیوراک و ضیریب   ضایعات کشتارگاهی سبب کاهش معنی

تبدیل تذایی در مقایسه با گروه فارید ایین محصیول گردیید. در ایین      
چسبان و پودر ضایعات کشیتارگاهی طییور   مطادعه، اثر متقابل بین پلت

کیه بیشیترین   طیوری (، بیه P<05/0دار بیود ) بر مصرف خوراک معنی
چسیبان و ضیایعات کشیتارگاهی    صرف خوراک در گیروه فارید پلیت   م
 گرم در روز( مشاهده شد. 62/030)
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 های خوراک پلت شدهاثر افزودن بنتونیت سدیم و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ویژگی -2جدول 
Table 2- Effect of addition sodium bentonite and PBM on the characteristics of pelleted feed 

REEU 

(kWh/ton) 

د(سختی پلت )درص  

Hardness (%) 

د(شاخ  پایداری پلت )درص  
PDI (%) 

 سطح
Level 

  

15.87a 2.48b 55.05b 0 چسبانپلت  
Pellet binder 

لی
ص
ت ا

ثرا
 ا

M
ai

n
 e

ff
ec

ts
 

13.22b 2.82a 60.04a 1.5 

12.98b 2.61b 61.05a 3 

14.46 2.98a 69.64a 0 ارگاهی طیورپودر ضایعات کشت  
PBM 

13.21 2.82b 62.37b 5 

14.09 2.11c 44.13c 10 

0.223 0.042 1.994  
 خطای استاندارد

SEM 
 

   
ضایعات 
یکشتارگاه  

PBM 

چسبانپلت  
Pellet binder 

 

12.77 2.73bcd 62.96abc 0 0 

بل
تقا
ت م

ثرا
 ا

In
te

ra
ct

io
n

s 

13.39 3.06ab 68.13ab 0 1.5 

12.83 3.16a 77.83a 0 3 

13.78 2.63cd 57.73bcd 5 0 

12.86 2.93abc 63.93abc 5 1.5 

12.77 2.90abc 65.46ab 5 3 

13.35 2.10e 44.46de 10 0 

12.92 2.46d 48.06cde 10 1.5 

12.26 1.76e 39.86e 10 3 

0.426 0.072 3.454  
 خطای استاندارد

SEM 
 

    
داریارزش معنی  

P-value 
 

چسبانپلت  0.0152 0.0001 0.0451  
Pellet binder 

 

 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور  0.0001 0001 .0 0.0874
PBM 

 

0.3441 0. 0001 0.0001  
سبانچپلت× پودر ضایعات کشتارگاهی   

PBM × pellet binder 
 

 (.P<05/0باشند )دار میهای هر ستون با حروف تیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
در جییره   PBMدرصید سیویا بیا     5/3در یک گزارش، جایگزینی 

های گوشتی تغییری در وزن زنده پرندگان ایجیاد نکیرده   پایانی جوجه
وزن نهیایی بیشیتری در    PBM کننیده دریافیت های است، ودی جوجه
 .,frempong et alداشتند  )کننده پودر میاهی  ریافتمقایسه با گروه د

 ,.Geshlog-Olyayee et al)و همکیاران   علییایی  رشیالق  (.2019

هیای  ی میر  جییره  در PBM سطح افزایش با کردند نیز بیان (2011
ه بیا نتیایج مطادعیه    یابد، کمی روزانه کاهش خوراک مصرف گذارتخم

هیای گوشیتی   حاضر مطابقت دارد. همچنین مصرف خوراک در جوجه
 00گرم در روز( در مقایسه بیا گیروه حیاوی     003کننده سویا )دریافت
 گییرم در روز( یکسییان گییزارش شییده اسییت     008) PBMدرصیید 

(frempong et al,. 2019.) به عیدم   احتماال  کاهش مصرف خوراک
 PBMهای حاوی مقادیر بیاالی  هاجیرهتعادل اسیدهای آمینه در جیره

از طرفی، ضیریب   .(Geshlog-Olyayee et al., 2011)مرتبط است 
کیه،  طیوری ررار گرفت. بیه  PBMتبدیل تذایی نیز تحت تأثیر مقدار 
بیود.   PBMدرصد  00 کنندهدریافتکمترین مقدار این صفت در گروه 

ددییل   PBMرسد کاهش مصرف خوراک با افزایش سیطح  به نلر می
 اصلی کاهش ضریب تبدیل تذایی باشد. 

احتمیاال  بیه    PBM کنندهدریافتعلت تفاوت در عملکرد پرندگان 
ارزش بیودوژیکی، مقدار انرژی و پروتئین متابودیسمی، نیتیروژن فیرار   

و همچنیین عیدم تعیادل     (TVN( )Ebrahimi et al., 2019)کیل  
برخی از اسیدهای آمینه ضروری همچون آرژنین، دیزین و تا حیدودی  

همچنین کیفیت  (Hasan Zadeh et al., 2014)تریاتوفان مربوط است 
یکیی   عنیوان بهی کم این محصول در سطوح باال خوراکخوشپایین و 
های گوشتی سکر شده است بر عملکرد جوجه PBMثرات سو دیگر از ا
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(Sahraei et al., 2012). 
ها در جیره طیور گوشیتی و اثیرات   چسبآندر زمینه استفاده از پلت

عنوان مثال، عطیار و  آن بر عملکرد پرنده نتایج متفاوتی وجود دارد. به
 05و  5/3با بررسی سه سطح صیفر،   (Attar et al., 2019)همکاران 

چسبان بنتونییت فعیال تغیییری در افیزایش وزن     گرم در کیلوگرم پلت
روزانه و مصرف خوراک مشاهده نکردنید، کیه نتیایج تحقییق حاضیر      

هیای گوشیتی   این گزارش است. همچنین عملکیرد جوجیه   دکنندهییتأ
ت سدیم یکسان گیزارش شیده اسیت    چسبان بنتونیتغذیه شده با پلت

(Abbasi Pour et al., 2021 )   یید آن  مؤ، که نتایج آزمیایش حاضیر
، استفاده از سطوح صفر، آمدهدستبهاست. همچنین در توافق با نتایج 

درصد تغییری در افزایش وزن روزانه، مصرف خیوراک و   5/0و  35/0
ای گوشتی در دوره پایانی پرورش نداشته هضریب تبدیل تذایی جوجه

 5/0. با این حال، در یک مطادعه افیزودن  (Attar et al., 2018)است 
درصد بنتونیت سدیم به جیره سبب افزایش ضریب تبدیل تذایی شده 

درصید دیگنیو    2/0. همچنین اسیتفاده از  (Attar et al., 2019)است 
چسبان سبب کاهش مصرف خوراک در عنوان پلتسودفونات کلسیم به

درصید   5/0کیه سیطح   مقایسه با گیروه شیاهد شیده اسیت، درحیادی     
چسبان کاهش ضریب تبدیل خیوراک را بیه همیراه داشیته اسیت      پلت
(Saleh et al., 2021) . 

 
 

 0های گوشتی در دوره پایانیچسبان بر عملکرد جوجهضایعات کشتارگاهی طیور و پلتاثر سطوح مختلف پودر  -3ل جدو

Table 3- The effect of different levels of PBM and pellet binder on the performance of broilers in the final period1 
لضریب تبدی  
FCR 

 مصرف خوراک )گرم/روز(
Feed intake (g/day) 

وزن )گرم/روز(افزایش   
Weight gain (g/day) 

 سطح
Level 

  

چسبانپلت 0 85.42 168.29 1.97  
Pellet binder 

لی
ص
ت ا

ثرا
 ا

M
ai

n
 e

ff
ec

ts
 

1.90 162.16 85.55 1.5 

1.89 162.75 85.90 3 

1.97a 170.01a 86.08 0 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 
PBM 

1.92ab 162.82b 87.09 5 

1.87b 160.37b 83.70 10 

0.029 1.968 1.649 
 خطای استاندارد 

SEM 
 

اهیضایعات کشتارگ     

PBM 

چسبانپلت  
Pellet binder 

 

2.09 181.64a 86.91 0 0 

بل
تقا
ت م

ثرا
 ا

In
te

ra
ct

io
n

s 

1.92 163.82b 85.73 0 1.5 

1.92 164.55b 85.61 0 3 

1.87 164.03b 87.62 5 0 

1.85 163.43b 88.49 5 1.5 

1.89 161.01b 85.16 5 3 

1.95 159.19b 81.74 10 0 

1.93 159.22b 82.43 10 1.5 

1.88 162.70b 86.94 10 3 

 خطای استاندارد  2.857 3.409 0.050
SEM 

 

داریارزش معنی      
P-value 

 

چسبانپلت  0.9775 0.0693 0.1628  
Pellet binder 

 

ات کشتارگاهی طیورپودر ضایع  0.3431 0.0051 0.0584  
PBM 

 

0.1055 0.0033 0.7458  
سبانچپلت× پودر ضایعات کشتارگاهی   

PBM × Pellet binder 

 

 (.P<05/0باشند )دار میهای هر ستون با حروف تیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین0
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
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های گوشتی چسبان بر راندمان اجزاء الشه )درصدی از وزن زنده( جوجهاثر سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور و پلت -4 جدول

 0در دوره پایانی

Table 4- The effect of different levels of PBM and pellet binder on the efficiency of carcass traits 

(percentage of live weight) of broiler chickens in the final period1 
 ران

Thigh 

 سینه

Breast 

 الشه
Carcass 

 سطح
Level 

  

چسبانپلت 0 64.02 25.03 18.99  
Pellet binder 

لی
ص
ت ا

ثرا
 ا

M
ai

n
 e

ff
ec

ts
 

18.67 25.07 64.10 1.5 

18.71 24.24 62.96 3 

18.07b 24.40 64.62 0 رگاهی طیورپودر ضایعات کشتا  
PBM 

18.65b 24.25 63.00 5 

19.64a 25.70 63.45 10 

0.516 0.523 0.282 
 خطای استاندارد 

SEM 
 

اهیضایعات کشتارگ      

PBM 
چسبانپلت  

Pellet binder 
 

17.96 24.56 64.26 0 0 

بل
تقا
ت م

ثرا
 ا

In
te

ra
ct

io
n

s 

18.01 24.51 65.04 0 1.5 

18.25 24.12 64.57 0 3 

19.21 24.41 63.63 5 0 

18.52 24.46 63.46 5 1.5 

18.23 23.87 61.92 5 3 

19.80 26.14 64.17 10 0 

19.48 26.24 63.80 10 1.5 

19.64 24.72 62.39 10 3 

 خطای استاندارد  0.894 0.906 0.849
SEM 

 

داریارزش معنی      
P-value 

 

0.6846 0.4519 0.2246 
چسبانپلت   

Pellet binder 

 

0.0009 0.1055 0.0807 
 پودر ضایعات کشتارگاهی 

PBM 

 

0.3319 0.5628 0.2816 
چسبانپلت× پودر ضایعات کشتارگاهی    

PBM 
 

 (.P<05/0باشند )دار میهای هر ستون با حروف تیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین0
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
بنتونیییت سییدیم یییک رس آدومینوسیییلیکاتی سییه الیییه دارای    

هییای هییای رابییل تبییادل اسییت و نسییبت بییه سییایر رس   کییاتیون
آدومینوسیلیکاتی ظرفیت بیشتری در جذ  آ  دارد و در اکثر مطادعات 
انجییام گرفتییه، بنتونیییت سییدیم در جهییت کییاهش اثییرات منفییی     

ها مورد استفاده ررار گرفته و نتایج نییز  ینها و مایکوتوکسآفالتوکسین
. با این حال، اطالعاتی (Pasha et al., 2008)امیدوارکننده بوده است 

هیای حیاوی   هیاجیره در زمینه استفاده از این رس سیلیکاتی در جییره 
PBM هیای بیاال   وجود ندارد و احتماال  اگر این ماده معدنی در تللت

های پلت افزوده شود، ممکن است سبب کاهش ارزش هاجیرهجیره به
 ها و اتصالددیل کاهش جذ  مواد معدنی و ویتامینتذایی خوراک به

 Nadziakiewicza)ای حیوانات گیردد  ها بهم و عدم تعادل تغذیهآن

et al., 2019). 

و  PBMاثییر اسییتفاده از  مقایسییه رانییدمان اجییزای الشییه در    
نشان داده شیده   2های آزمایشی در جدول هاجیرهچسبان در جیرهپلت

درصید الشیه و سیینه تحیت تیأثیر       آمدهدستبهاست. براساس نتایج 
(. P>05/0ررار نگرفیت )  PBMچسبان و افزودن سطوح مختلف پلت

در مقایسیه   PBMدرصد  00های حاوی هاجیرهامّا درصد ران در جیره
 جیره حاوی صفر و پنج درصد از این محصول افزایش یافت. با

 Hasan)زاده و همکیاران  در توافق با نتایج تحقیق حاضر، حسین 

Zadeh et al., 2014) هییای گوشییتی در افییزایش وزن ران جوجییه
درصید( را   00و  3، 6، 2، 5مقیدار صیفر،   )به PBMجایگزینی سویا با 

، 55دند. از طرفی، در یک مطادعه جایگزینی سطوح صیفر،  گزارش کر
درصد کنجاده سویا با مخلوط پروتئینی حاوی کنجاده کیانوال   35و  50
، سیینه و ران ایجیاد   مصرفرابلتغییری در وزن نسبی الشه  PBMو 
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اثییرات  PBM. همچنییین (Izanloo et al., 2021)نکییرده اسییت 
بیر   ر وزن نسبی اجزای الشه )الشه، ران و سیینه( در جییره  مشابهی ب

 ,.Çenesiz et al)پاییه سرت، کنجادیه سیویا و گنیدم داشیته اسیت       

. همچنیین در سیایر   کنید یمی  دییتأ، که نتایج تحقیق حاضر را (2020
استفاده از بنتونیت سدیم تغیییری در درصید اجیزای الشیه      هاگزارش

جایگزینی  عالوهبه. (Abbasi Pour et al., 2021)جاد نکرده است ای
تغیییری در وزن الشیه و ران ایجیاد     PBMدرصد کنجاده سویا با  05

در توجیه این نتایج بییان  (Hassanabadi et al., 2008)نکرده است 
و درصد سینه جز آن دسته صیفاتی هسیتند    شده است که بازده الشه

ای گیرند و عوامیل تغذییه  که بیشتر تحت تأثیر ژنتیک حیوان ررار می
. از طرفیی،  (Wang et al., 2014)هیا دخییل نیسیت    چنیدان بیر آن  

تواند منجر به یکسان بودن سطح انرژی و پروتئین در این آزمایش می
دار بیین تیمارهیای آزمایشیی شیود. احتمیال      عدم وجود تفاوت معنیی 

نسبت  PBMدرصد  00رود ددیل افزایش وزن نسبی ران در سطح می
هیا  به گروه فارد این محصول دآمیناسیون اسیدهای آمینه و تبدیل آن

عامل بر تودید عضله  نیترمهم عنوانبهن دیزین به چربی باشد. همچنی
 ,.Zampiga et al)های گوشتی گیزارش شیده اسیت    سینه در جوجه

ها از نلر دیزین متعادل بودند و که در این مطادعه، تمامی جیره (2018
مقدار بنتونیت سدیم استفاده شده نیز اثر منفیی بیر جیذ  اسییدهای     

 ها نداشت.و ویتامین آمینه
 

 
 0(وزن بدنگرم کیلوازای به گرم) های گوشتیهای مختلف روده باریک در جوجههای آزمایشی بر وزن نسبی بخشجیرهتأثیر  -5جدول 

Table 5- The effect of experimental diets on the relative weight of different segments of the small intestine in broiler chicken (g/kg 

body weight) 1 
 ایلئوم

Ileum 

 ژژنوم
Jejunum 

 دئودنوم
Dedendum 

 سطح
Level 

  

1.16a 1.32 0.69 0 چسبانپلت  
Pellet binder 

لی
ص
ت ا

ثرا
 ا

M
ai

n
 e

ff
ec

ts
 

1.04b 1.25 0.66 1.5 

1.14ab 1.23 0.70 3 

1.18a 1.42a 0.42 0 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 
PBM 

1.17a 1.33a 0.40 5 

0.99b 1.06b 0.41 10 

0.029 0.031 0.015  
 خطای استاندارد

SEM 
 

  ضایعات کشتارگاهی   

PBM 
چسبانپلت  

Pellet binder 
 

1.29a 1.52a 0.84a 0 0 

بل
تقا
ت م

ثرا
 ا

In
te

ra
ct

io
n

s 

1.07abc 1.38ab 0.65cd 0 1.5 

1.18ab 1.35ab 0.79ab 0 3 

1.09abc 1.36ab 0.64cd 5 0 

1.18ab 1.37ab 0.70cd 5 1.5 

1.09abc 1.26bc 0.75abc 5 3 

1.18ab 1.08cd 0.58d 10 0 

1.24ab 1.01d 0.65cd 10 1.5 

1.11ab 1.09cd 0.57d 10 3 

0.051 0.054 0.027  
 خطای استاندارد

SEM 
 

    
داریارزش معنی  

P-value 
 

چسبانپلت  0.2360 0.1221 0.0112  
Pellet binder 

 

 پودر ضایعات کشتارگاهی  0.0001 0.0001 0.0001
PBM 

 

0.0001 0.0001 0.0001  
× پودر ضایعات کشتارگاهی 

چسبانپلت  

PBM 

 

 (.P<05/0باشند )دار میهای هر ستون با حروف تیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین0
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
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 PBMچسیبان بنتونییت و   ، اثرات سطوح مختلف پلت5در جدول 

های مختلف روده باریک نشان داده شده است. با بر وزن نسبی بخش
هیای گوشیتی سیبب کیاهش     در جیره جوجیه  PBMدرصد  00سطح 
(. با ایین حیال، تفیاوتی    P<05/0دار وزن ژژنوم و ایلئوم گردید )معنی

مشاهده نشد. همچنین استفاده از  PBMح صفر و پنج درصد بین سط
چسیبان تغیییری در وزن   پلیت  عنوانبهسطوح مختلف بنتونیت سدیم 
(. ودی سیطح سیه درصید ایین     P<05/0ژژنوم و دئودنوم ایجاد نکرد )

آدومینوسیلیکاتی سبب کاهش وزن ایلئوم در مقایسه با تیمار فارد  رس
 این ماده شد.

ای در زمینه اثرات متقابل ین آزمایش، هیچ مطادعهتا زمان انجام ا
وجود نداشت.  PBMچسبان بنتونیت سدیم و بین سطوح مختلف پلت

بیه   PBMهمچنین اطالعات در خصوص افزودن بنتونییت سیدیم و   
هیای مختلیف   های گوشتی و بررسی اثرات آن بر رسیمت جیره جوجه

درصید   5/0ن روده باریک بسیار اندک است. در ییک مطادعیه، افیزود   
گیرم بیر    26/6بنتونیت سدیم فعال سبب کاهش وزن نسبی دئودنوم )

گرم  52/3چسبان )کیلوگرم وزن بدن( در مقایسه با گروه فارد این پلت
های گوشتی در دوره رشد شیده اسیت   بر کیلوگرم وزن بدن( در جوجه

(Attar et al., 2019). ه است که افزودن بنتونیت همچنین عنوان شد
های گوشتی تغیییری  چسبان به جیره پایانی جوجهپلت عنوانبهسدیم 

های مختلیف روده بارییک ایجیاد نکیرده     در وزن و طول نسبی بخش
پییور و همکییاران . از طرفییی، عباسییی(Attar et al., 2018)اسییت 

(Abbasi Pour et al., 2021 )  درصد بنتونیت سیدیم   5/0با افزودن
روزگیی مشیاهده    52تغییری در وزن نسبی دئودنیوم در سین    به جیره

گیرم در   05نکرد. همچنیین وزن نسیبی ژژنیوم و ایلئیوم بیا افیزودن       
گرم بر کیلوگرم گزارش شیده   0/58و  3/56ترتیب کیلوگرم خوراک به

، کییه نتییایج مطادعییه حاضییر (Abbasi Pour et al., 2021)اسییت 
 ی ربلی است.هاگزارش دکنندهییتأ

آبییادی و همکییاران در تضییاد بییا نتییایج حاضییر حسیین همچنییین 
(Hassanabadi et al., 2008)   تغییییری در وزن روده خییادی بییا

ی عبیدادلهی و  مشاهده نکردنید. در بررسی   PBMدرصد  05جایگزینی 
استفاده از جیره پلیت بیر پاییه    ( Abdollahi et al., 2010)همکاران 

روزگیی   25ی بر وزن نسبی ژژنوم و ایلئوم در سن ریتأثگندم یا سرت 
نداشت، ودی وزن نسیبی دئودنیوم را افیزایش داد. همچنیین در ییک      

و کاهش طیول سیکوم در   مطادعه، کاهش وزن و طول نسبی دئودنوم 
. (Abdollahi et al., 2013)های پلت گزارش شده است هاجیرهجیره

نییز تغیییری در   ( Taherparvar et al., 2016)طاهرپرور و همکاران 
ج وزن نسبی اجزای روده باریک مشاهده نکردند، کیه موافیق بیا نتیای    

طور کلی کاهش طول و وزن نسبی طول اجیزای دودیه   حاضر است. به
 Amerah et)دهنده بهبود در عملکرد رشد پرنده اسیت  گوارش نشان

al., 2007 )   که در مطادعه حاضر نیز مشاهده شد. در خصیوص علیت
های مختلف روده باریک دو احتمیال وجیود   تغییرات مورفودوژی بخش

دارد. اودین ددیل رابطه مستقیم بین فلور میکروبی دسیتگاه گیوارش و   
سییالمت مورفودییوژی روده اسییت. در اییین زمینییه افییزایش برخییی    

های باکتریایی از طریق تودید ترکیبات خاص ماننید اسییدهای   جمعیت
چر  کوتاه زنجیر یا باکتریوسین سبب حذف رریابتی و کیاهش بیروز    

 ,.Jazi et al)شود ها میفرممانند کلی هاعوارض جانبی برخی پاتوژن

تواند رابلیت هضم ظاهری ایلئیومی بیشیتر و   . دومین ددیل می(2017
ای منابع پروتئینی حیوانی در مقایسه بیا  نیز تفاوت پروفایل اسید آمینه

کیه باعیب بهبیود    ( Ravindran et al., 2005)منیابع گییاهی باشید    
 مورفودوژی روده شده است.

چسبان بنتونیت سیدیم تغیییری در   استفاده از سطوح مختلف پلت
چربی حفره شکمی نداشت، ودی افزایش چربیی رابطیه مسیتقیمی بیا     

که این مسئله در نتایج  در جیره را نشان داد، PBMافزایش جایگزینی 
خییورد بییه چشییم مییی   PBMاکثییر مطادعییات انجییام شییده روی    

(Hassanabadi et al., 2008; Zampiga et al., 2018; Izanloo 

et al., 2021).   عطار و همکیاران(Attar et al., 2017 )  تغیییری در
درصید   5/0و  35/0افیزودن سیطوح صیفر،    چربی حفیره شیکمی بیا    

بایند مشاهده نکردند. همسو با نتیایج آزمیایش   چسبان تجاری جیپلت
دار افیزایش معنیی   (Izanloo et al., 2021)ایزانلو و همکاران حاضر، 

درصید   35و  50چربی محوطیه بطنیی در زمیان جیایگزینی سیطوح      
را مشیاهده کردنید. از    PBMنجاده کانوال و مخلوط پروتئینی شامل ک
 ,.Hassanabadi et al)آبیادی و همکیاران   طرفی، در مطادعه حسین 

درصد کنجاده  05افزایش چربی محوطه شکمی در جایگزینی  (2008
عنوان شده است، که نویسندگان علت آن را عدم تعادل  PBMسویا با 

سکیر   PBMهای حیاوی مقیادیر زییاد    هاجیرهدر جیره اسیدهای آمینه
اند. از طرفی، گزارش شده است که عدم تعادل اسییدهای آمینیه   کرده

های گوشتی سبب افزایش دآمیناسییون و تبیدیل اسییدهای    در جوجه
 .( Zampiga et al., 2018)شود آمینه به چربی می

فزودن سطوح سیه درصید بنتونییت سیدیم     گلسیرید با امقدار تری
چسبان دیتر( در مقایسه با گروه فارد این پلتگرم بر دسیمیلی 88/58)
داری را نشییان داد دیتیر( افییزایش معنیی  گیرم بییر دسیی  میلیی  50/80)
(05/0>P   ،همچنییین بیشییترین مقییدار کلسییترول .)HDL ،LDL  و

ده شید.  مشیاه  PBMدرصید   00کننیده  گلیسرید در گروه دریافتتری
های سیرم خیون نییز    چسبان بر چربیو پلت PBMاثرات متقابل بین 

 5/0و  8های چربی در گروه که تللت متابودیتطوریدار بود. بهمعنی
 بیشترین افزایش را نشان داد.  PBMدرصد  00چسبان و درصد پلت

 

 



 4144زمستان  ،1، شماره 41علوم دامی ایران جلد نشریه پژوهشهای     955

 
Figure 1 - The effect of experimental treatments on the abdominal cavity test of broilers 

 های گوشتیتأثیر تیمارهای آزمایشی بر چربی حفره شکمی جوجه -1شکل 
T1 فارد پلت( چسبان و گروه شاهدPBM ،)T2 پنج درصد  کنندهگروه دریافتPBM چسبانو فارد پلت ،T3 درصد  00کننده گروه دریافتPBM چسبان، و فارد پلتT4  گروه

درصد  00چسبان و درصد پلت 5/0کننده گروه دریافت PBM ،T6چسبان و پنج درصد درصد پلت 5/0کننده گروه دریافت PBM ،T5چسبان و فارد د پلتدرص 5/0کننده دریافت
PBM ،T7 چسبان و فارد کننده سه درصد پلتگروه دریافتPBM ،T8 چسبان و پنج درصد کننده سه درصد پلتگروه دریافتPBM  وT9 کننده سه درصد گروه دریافت
 .PBMدرصد  00چسبان و پلت

T1 control group (without pellet binder and PBM), T2 group receiving 5% PBM and without pellet binder, T3 group receiving 10% 

PBM and without pellet binder, T4 group receiving 1.5% pellet binder and without PBM, T5 group receiving 1.5% pellet binder and 

5% PBM, T6 group receiving 1.5% pellet binder and 10% PBM, T7 group receiving 3% pellet binder and without PBM, T8 group 

receiving 3% pellet binder and 5% PBM and T9 group receiving 3% pellet binder and 10% PBM. 

 
 ,.Hasan Zadeh Seyedi et al)زاده سییدی و همکیاران   حسن

 PBMدرصیید  00و  3، 6، 2، 5بییا جییایگزینی سییطوح صییفر، ( 2017
مشاهده نکیرد. بیا    LDLو  HDLگلیسرید، تغییری در کلسترول، تری
( Cordova-Noboa et al., 2018) نیوا -این حال، در مطادعه کوردوا

در مقایسه با گروه فارد  PBM کنندهدریافتهای کلسترول سرم جوجه
درصید و   35/0این منبع پروتئینی افزایش یافت. همچنین اسیتفاده از  

هیای گوشیتی تغیییری در    درصد بنتونیت سدیم در جییره جوجیه   5/0
، که ( Attar et al., 2017)ایجاد نکرده است  LDLو  HDLتللت 

مشابه نتایج آزمایش حاضر است. مکانیسم مشخصی در زمینه افزایش 
به جیره یافت نشد. احتماال  افیزایش   PBMهای خون با افزودن چربی
باشید کیه سیبب     PBMهای سرم ناشی از افزایش مقدار چربی چربی

هیای کلسیترول،   تجمع چربی در کبد و به دنبیال آن افیزایش تللیت   
LDL، HDL گلیسییرید گردیییده اسییت. تللییت کلسییترول   و تییری

یک عامل محیطیی   عنوانبههمبستگی مثبتی با وزن داشته و خوراک 
اسیت و از آن جیایی کیه وزن بیدن در تمیامی       اثرگیذار بر مقیدار آن  

های آزمایشیی مشیابه بیود، تللیت کلسیترول در پرنیدگان نییز        گروه

 یکسان بود.
 

 کلی گیرینتیجه

آزمایش مشخ  شد کیه اسیتفاده از پیودر ضیایعات     از نتایج این 
یک منبع پروتئینی با ارزش تذایی مناسیب   عنوانبهکشتارگاهی طیور 

تا سطح پنج درصد بدون اثرات منفی بیر عملکیرد جهیت اسیتفاده در     
های گوشتی در جییره پاییانی و در سیطوح بیاال     جیره پلت شده جوجه

پذیر است. با نبود، امکان کنجاده سویا گران و یا در دسترس که یزمان
هیای  درصد در این مطادعه افیزایش انیواع چربیی    00این حال، سطح 

 مطادعیه  موردخون را به همراه داشت. همچنین بنتونیت سدیم تجاری 
چسبان جهیت افیزایش کیفییت    یک پلت عنوانبهدرصد  5/0تا سطح 

 پلت رابل استفاده است. ضرورت مطادعیات بیشیتر در زمینیه اسیتفاده    
از بنتونیت سدیم و پودر ضیایعات کشیتارگاهی طییور جهیت      زمانهم

هیای  های پیرورش جوجیه  در سایر دوره آمدهدستبهاطمینان از نتایج 
 شود.گوشتی احساس می
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 0(دیترگرم بر دسیمیلی) های گوشتیهای سرم خون جوجهچسبان و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر چربیپلتتأثیر  -6جدول 

Table 6- The effect of pellet binder and PBM on serum fats of broiler chickens (mg/dl)1 

دگلیسریتری  
Triglyceride 

LDL HDL 
 کلسترول

Cholesterol 
 سطح

Level 
  

30.50b 16.95 34.04 55.87 0 چسبانپلت  
Pellet binder 

لی
ص
ت ا

ثرا
 ا

M
ai

n
 e

ff
ec

ts
 

47.32a 18.50 39.58 67.37 1.5 

53.33a 19.95 40.04 69.83 3 

35.41b 15.52b 33.79b 55.29b 0 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 
PBM 

31.62b 14.79b 24.79b 44.25b 5 

64.12a 25.37a 55.08a 93.54a 10 

4.871 1.330 3.318 4.565  
 خطای استاندارد

SEM 
 

اهیضایعات کشتارگ       

PBM 
چسبانپلت  

Pellet binder 
 

38.38c 15.50bc 38.37bc 60.25b 0 0 

بل
تقا
ت م

ثرا
 ا

In
te

ra
ct

io
n

s 

38.25c 16.62bc 36.25c 63.50b 0 1.5 

29.63c 13.62c 26.75c 42.13c 0 3 

24.75c 14.62c 25.25c 42.88c 5 0 

25.25c 13.37c 17.87cd 33.63c 5 1.5 

44.88bc 16.38bc 31.25c 56.25bc 5 3 

28.38c 20.75ab 38.50bc 64.50b 10 0 

78.50ab 25.50ab 64.62a 105.00a 10 1.5 

85.50a 29.87a 62.12a 111.13a 10 3 

8.437 2.304 5.436 7.907  
 خطای استاندارد

SEM 
 

     
داریارزش معنی  

P-value 
 

چسبانپلت  0.0775 0.3288 0.2877 0.0045  
Pellet binder 

 

 پودر ضایعات کشتارگاهی  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
PBM 

 

چسبانپلت× پودر ضایعات کشتارگاهی   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  

PBM 
 

 (.P<05/0باشند )دار میهای هر ستون با حروف تیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین0

Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).1  
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