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  دهيچک

ک ي پودر گوشت و استخوان )AMEn(  نيتروژني تصحيح شده براي قابل سوخت و ساز ظاهرين انرژييبه منظور تع
م و با شش نمونه ين خام تنظي درصد پروتئ۱۲و سوخت و ساز  قابل ي انرژيلوکالري ک۳۲۰۰ه ذرت با ي بر پايره غذائيج

. دين گرديگزي درصد جا۱۵ و ۵/۷، ۰ح ه شده بود در سطوي تهي داميک واحد کشتارگاهيپودر گوشت و استخوان که از 
ر يمقاد. دي قطعه خروس بالغ لگهورن رس۶ه ي به تغذي در قالب طرح کامال تصادفيشي آزمايره غذائي ج۱۳ک از يهر 

AMEn  ر يمقاد. ن شديي کل فضوالت تعي جمع آور روش بهيشي آزمايره غذائيک از جيهرAMEn  يک از نمونه هايهر 
 ي در بين نمونه ها۶۵/۰ تا ۵۸/۰ خام از ي بازده انرژ.ه روش اختالف مورد محاسبه قرار گرفتپودر گوشت واستخوان ب

 يهمبستگ.  نشان ندادي داري درصد  متغير بوده و تفاوت معن۱۵ و ۵/۷ يپودر گوشت واستخوان و در دو سطح جايگزين
شش نمونه پودر  AMEnر ي مقاد. شد حاصل۸۲/۰  برابر خام در پودرگوشت و استخواني خام و چربيبين بازده انرژ

 ير بوده و تفاوت معني درصد، متغ۱۵ و ۵/۷لوگرم ،در دو سطح ي در کيلوکالري ک۳۲۷۵ تا ۲۰۳۳از  گوشت واستخوان
 ي ولدبو  AMEn کننده يشگوئير پين متغي بهتري خام به تنهائيچرب.  مشاهده نشدينيگزين دو سطوح جاي در بيارد

                                                                                  معادله.  خام در مدل حاصل شدي خام و انرژي چربيهاريندن متغق ترآن با گنجاين دقيتخم
 )۹۸/۰ =R2  ۰۰۲۹/۰P= ( ) GE۰۹/۰±(۳۵۷/۰+)۱۳±( Fat ۷۷+ )۳۲۶ ±( ۲۸۲ -=  AMEn قابل ين انرژي تخميبرا 

 در يلوکالري ک۲۸۶۵±۲۷۵ پودر گوشت و استخوان برابر يبرا  AMEnن يانگيم. رار گرفت مورد برازش قسوخت و ساز
 ي قابل استفاده مي از انرژيج حاصله نشان داد که پودر گوشت واستخوان مورد مطالعه غنينتا. لوگرم حاصل شديک

  . باشد
  

   ر گوشت و استخوانپود نيتروژن، ي تصحيح شده براي قابل سوخت وساز ظاهريانرژ: ي کليدهایهواژ
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ABSTRACT 
A corn based diet with 3200 kcal/kg metabolizable energy and 12 percent crude protein was 

formulated and substituted with 0, 7.5 and 15 percent level of each six samples of meat and bone 

meal from a local animal rendering plant in order to evaluate their apparent metabolizable energy 

(AMEn). Each of thirteen experimental diets fed to 6 adult Leghorn roosters in completely 

randomized design. AMEn values of experimental diets determined with total excreta collection 

method. AMEn content of each six samples of meat and bone meals were calculated by difference 

method. Gross energy efficiency varied from 0.580 to 0.65 among meat and bone meal sample at 

two substitution level, 7.5 and 15 percent, respectively, but were not significant. The correlation 

coefficient between gross energy efficiency and crude fat was 0.82. AMEn values of six meat and 

bone meal samples varied from 2033 to 3275 kcal/kg in 7.5 and 15 percent substitution levels, 

respectively, but were not significant. Ether extract was solely the best variable of predicting AMEn 

content of meat and bone meal but more accuracy estimation of AMEn was resulted by including 

ether extract and gross energy in the model. The equation was as                                             

AMEn = -282(± 326) + 77(±13) ether extract + 0.357( ± 0.09) gross energy, R2 =0.98, P=0.0029.  

Mean content of AMEn in meat and bone meal was 2865±275 kcal/kg. The results showed that the 

studied meat and bone meals were rich of available energy for poultry. 
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  مقدمه
 ي تصحیح شده براي قابل سوخت و ساز ظاهريانرژ

 قابل سوخت يمتداول ترین شکل انرژ 1AMEnنیتروژن
دامنۀ   ی زائي ارزش انرژ بیاني برا کهوساز است

 یی غذاي از غذاها در جداول استاندارد هایوسیع
                                                
1 -Apparent Metabolizable Energy Corrected to Zero 
nitrogen Balance(AMEn ) 

)NRC 1994.(بکار برده شده است   AMEn سال از
 2 مولد فراپسي جایگزین سیستم انرژ1960 تا 1956

 طیور ي آن، بیان احتیاجات انرژيها از مزیتیشده و یک
 تعیین معموال ).1989 بالدیس(  باشدیبا این سیستم م

AMEn بالغي و خروسهای گوشتيغذاها در جوجه ها  

                                                
2 -Fraps 
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  و یا با استفاده ازفضوالت کل يبوسیله روش جمع آور
 با یک جیره پایه متشکل از یجایگزین در  وهامعرف

 ی قرار می سویا  مورد ارزیاب- یا ذرت ذرت و وکز،گل
 ئود مکل و1989مکنب  و شریف  ،1989 بالدیس( گیرد

 رنر  ولیه پودر گوشت و استخوان توسط ).2002
 و وشتلره و )1965( همکاران مترسون وو  )1957(

 در کیلوگرم ي کیلوکالر2172 تا 1722 ،)1957( اسکات
 در ي کیلوکالر1960( آن تعیین شده و از میانگین

 فهرست شده در ي برايا نوان پایهه ع ب)تر کیلوگرم وزن
این ارقام . استفاده شده است) NRC )1984جداول 

در آن پودر  AMEnکه  د باشیم یحاصل آزمایشات
در سطوح باالتر  يمقدار انرژگوشت و استخوان 

  قرار گرفتهی مورد ارزیاب، پایهي در جیره هایجایگزین
 قابل سوخت وساز پودر ي انرژ، مطالعهینچنددر . بود

  تعیین شد1994 تا 1984 سال یگوشت واستخوان ط
 و 1988 جنسن  وویسویمارتوس ،1985و همکاران ر یزل(

  مقدار) 1994( NRC جداولدر  و)1992  لساب و  دلز
AMEn  2150  افزایش یافته و به رقمي کیلوکالر190آن 
ده از سطوح باالتر  استفا. در کیلوگرم رسیديکیلوکالر

نامتعادل شدن جیرة به استخوان منجر  پودر گوشت و
  در نتیجه و  شودیم ، بویژه از نظر کلسیم و فسفریغذائ

 يابل سوخت وساز آن بطورقابل مالحظه اق يمقدار انرژ
 همچنین .)1961 همکاران  ولسون(  کندیکاهش پیدا م
 قابل سوخت وساز پودر گوشت و يمقادیر انرژ

پائین تر از ) NRC )1994 ،1984 وان در جداولاستخ
 ساز برآورد شده از معادلۀ  قابل سوخت ويمقادیر انرژ

 که براساس کل  است)1370 یکاظمه و انیکخو( توسیت
  قابل سوخت و ساز حاصل از پروتئین خام،يانرژ

محاسبه عصاره فاقد نیتروژن و فیبرخام  ،يعصاره اتر
 پودر گوشت ی سطح عمل،به هر حال . استشده

 درصد 8 طیور حداکثر تا ی غذائيواستخوان در جیره ها
و  ریلز .)1378 (ی و ساالر معینگلیان( پیشنهاد شده است

 قابل سوخت وساز دو نمونه يانرژ ،)1985( همکاران

  درصد11 و 2 یپودر گوشت واستخوان با مقادیر چرب
 درصد 60، و 40، 20، 10، 5، 0 ی در سطوح جایگزینرا

 بالغ ردایلندرد به روش يجیره پایه ذرت در خروسهادر 
  و دند قرار دای مورد بررس، کل فضوالتيجمع آور

 در هر دو نمونه ينتایج نشان داد که باالترین مقدار انرژ
لذا  و  آیدیدست مه بدرصد  5 یدر سطح جایگزین

 قابل سوخت وساز پودر گوشت ي انرژ کهشدپیشنهاد 
.  تعیین شودتر  پائینیمل در سطوح عداستخوان بای

 قابل سوخت يانرژ )1988( جنسن و ویسویمارتوس
 40 و 20وساز پودر گوشت واستخوان را در دو سطح 

 ي سویا با روشها– در جیره پایه ذرت یدرصد جایگزین
 کل فضوالت تعیین يمختلف از جمله روش جمع آور

 قابل يار انرژد مقید که بطور کلنددا  و نشانهکرد
 ی درصد م40 درصد باالتراز 20از در سطح سوخت وس

 پودر ي میزان انرژ، که بهتر استندباشد و پیشنهاد کرد
 يکیلوکالر 2500 تا 2300گوشت واستخوان بین

و همکاران  کاراکاس .درکیلوگرم در نظر گرفته شود
پودر گوشت و استخوان  AMEnنشان دادند که ) 2001(

 در کیلوگرم ماده ي کیلو کالر3155 تا 2511( باالتر بوده
 و سطح ) درصد40 تا 20( و افزایش خاکستر) خشک

) سویا-  درصد در جیره پایه ذرت20 تا 10( آن یجایگزین
 ) 1992( لساب و  دلز . شودی آن ميموجب کاهش انرژ

AMEn در کشور  پودر گوشت و استخوان ينمونه ها
 درصد 24 و 18، 12، 6 یدر سطوح جایگزینرا اسپانیا 
 بالغ لگهورن تعیین ي پایه ذرت در خروسهادر جیره

 قابل سوخت وساز ي انرژمقدار ند کهدکرده و نشان دا
 ي کیلوکالر2910 تا 2750پودر گوشت واستخوان بین 

 ی متغییر بوده و تحت تاثیر سطح جایگزیندر کیلوگرم
گزارش کردند ) 1986(  و همکارانیپست . گیردینمقرار 

در ضایعات طیوردر  قابل سوخت وساز پويکه انرژ
 40 و در سطح 3330 برابری  درصد جایگزین20سطح 
 که است در کیلوگرم ماده خشک ي کیلوکالر2970درصد
این ارقام . دادند  درصد را نشان1/12 معادل یاختالف



  ١٣٨٩سال / ١ شماره ٤/٢٠ جلد/ هاي علوم دامی      مجله پژوهش                                     ...جانمحمدی، نصيری مقدم و                   ٢٠
 

 

 NRC گزارش شده در جداول يباالتر از مفادیر انرژ
گزارش ) 2002(  و همکارانمکدونالد . باشدیم) 1994(

 ي قابل سوخت وساز اندازه گیريمقادیر انرژکردند 
 ارقام  به اخیر نسبتيها  در سالیشده پودر ماه

 درکیلوگرم ي کیلوکالر3600گذشته باالتر بوده و مقدار
 آن در ی زائي  بیان ارزش انرژي براي تریرقم واقع
 استنباط چنین منابع حاضر یاز بررس . باشدیطیور م

، یابع پروتئین حیوان منی زائي گرددکه ارزش انرژیم
که است  يرادبویژه پودر گوشت و استخوان باالتر از مق

موجود ) NRC )1994 ی غذائيدر جداول استاندارد ها
ساز پودر گوشت   قابل سوخت ويانرژ  عمدتاً. باشدیم

 نیز از ي آن و مقادیریواستخوان از پروتئین و چرب
 ی حیوان حاصل ميبخش استخوان موجود درآن برا

 و همکاران يرش جانمحمداطبق گز ).1997 لاد( شود
 ی پروتئین و چربی یعنيدو جزء عمده تولید انرژ) 1384(

 NRC  با مقادیر مشابه در جداولیآن بطور اساس
 و نیزنتایج گزارش شده توسط سایر محققین) 1994(
 و پارسونس، 1998  پارسونس وونگ  ،2000 ویل(

 و همکاران اراکاسک ،1992 لساب و  دلز ،1997 همکاران
  داشته و احتماالٌ ارزشي تفاوت قابل مالحظه ا)2001
هدف از انجام این  . نشان خواهد دادی متفاوتی زائيانرژ

 قابل سوخت وساز پودر گوشت ي انرژیپژوهش ارزیاب
 درصد در 15 و 5/7 یخوان در دو سطح جایگزینتواس

 بر آن ی زائي ارزش انرژیجیره بر پایه ذرت و پیشگوئ
  .  بودی ترکیبات شیمیائاساس

  
 موا د و روشها

  یحیوانات آزمایش
 ي قابل سوخت وساز از خروسهاي تعیین انرژيبرا

 يها خروسها در قفس .بالغ لگهورن  استفاده شد
 ي دانخوريدارامتر و   سانتی40×45×40ابعاد به يانفراد

 در اتاق آزمایشات يقطره ا يجداگانه وآبخور
 درجه 18- 22دما در دامنه  .شدند ي نگهداریمتابولیسم

 16   وی ساعت تاریک8  بايدوره نور از سانتیگراد و

در بین آزمایشات از یک  . استفاده شد،یساعت روشنائ
 قابل سوخت يانرژ ي کیلوکالر2900 ي حاويجیره تجار

 ه تغذیدر  درصد پروتئین خام16وساز درکیلوگرم و 
 در شروع میانگین وزن خروسها.  استفاده شدخروسها
  . گرم بود1803 ± 6/36آزمایش 

  
   پودر گوشت واستخوانينمونه ها

پودر گوشت واستخوان تازه  یآزمایششش نمونه 
 گاو، گوسفند، بز و ی ضایعات کشتارگاهيکه ازفرآور

ک ماه به طور ی  نمونه ها در مدت شتر حاصل شده بود،
 از مواد يری نمونه گي مطابق روشها،یروزانه و تصادف

 شده در هر ي جمع آورينمونه ها. ه شدیته، یاکخور
 و شش نمونه مرکب حاصل پنج روز محلوط

تا ه نمونه ها یکلا) 1384 و همکاران يجانمحمد(.دیگرد
 در ،ي انرژی بیولوژیکی و ارزیابیانجام تجزیه شیمیائ

  . شدي نگهدار،سردخانه  درجه سانتیگراد در- 20 يدما
  

 قابل يانرژ و روش تعيين ي آزمايشيجيره ها
  ساز سوخت و

  1از یک جیره پایه مطابق جدول  AMEn تعیین يبرا     
جیره پایه مشابه جیره استفاده شده توسط . فاده شدتاس

 و یو ساالر معین) 1982(و همکاران  گشان ،)1978( فارل
هر یک از شش نمونه پودر گوشت و . بود) 1374( انیگل

ایگزین جیره  درصد ج15 و 5/7، 0استخوان در سطوح 
 هر. بدست آمد ی جیره آزمایش13پایه شده و مجموعاٌ 

ت  روز جهت عاد4 به مدت ی ازمایشيجیره هااز یک 
پس از  . به سه خروس به طور آزاد تغذیه شديپذیر
 از خوراك ی دوره جهت تخلیه دستگاه گوارش ایناتمام

 ساعت گرسنه نگهداشته 24 خروسها به مدت ،یمصرف
 روز 3 به مدت ی آزمایشي هاسپس جیره. شدند

 روزانه آنها ثبت یبطورآزاد تغذیه شده وخوراك مصرف
وره دو در طول سه روز آخر فضوالت روزانه کل . شد
 دربدار که وزن یدر ظروف پالستیک و يجمع آور ه،تغذی

 بالفاصله  آزمایش.قرار گرفت شده بود، ثبتآنها قبالٌ 
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 و جمع يیرت پذبا اعمال دوره عاد ،پس از یک هفته
 فضوالت دوباره تکرار گردیده ومیزان مصرف يآور

 يفضوالت در دما.  شديغذا ثبت و فضوالت جمع آور
 درجه سانتیگراد تا زمان خشک کردن در فریزر - 20

 فضوالت از فریزر ي حاویظروف پالستیک.  شدينگهدار
 درجه سانتیگراد در آون خشک 70 يخارج و در دما

به مدت  یجهت تبادل رطوبت ت فضوالينمونه ها. شدند

 آزمایشگاه قرار گرفته و پس  آزاديدر هوا ساعت 24
 آسیاب شده تا انجام ينمونه ها. آسیاب شدند توزیناز

 ي دربدارنگهداری درظروف پالستیکیتجزیه شیمیائ
 .شدند

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . ترکیب جیرة غذائی پایه-  1جدول 
  درصد    اجزاء جیره

  84/87  ذرت
  93/4  کنجالۀ سویا
  95/3  پودر ماهی

  15/1  پودر سنگ آهک
  23/1  دي کلسیم فسفات

  36/0  نمک
  25/0  پیش مخلوط ویتامین

  25/0  پیش مخلوط مواد معدنی
  05/0   ال متیونین-دي

    ترکیبات مواد مغذي
کیلوکالري در ( ساز انرژي قابل سوخت و

  )کیلوگرم
3200  

  12  ( %)پروتئین خام 
  9/89  ( %) مادة خشک، تعیین شده 

  4/12  (%)پروتئین خام، تعیین شده 
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   يتجزيه شيميائ
، نیتروژن )AOAC)1990 ماده خشک مطابق روش     

 يتوبایه دام دانشگاه مانیشگاه تغذیآزما (1کولبا دستگاه 
 خام با دستگاه بمب کالریمتریک يانرژ ،)کشور کانادا

و فضوالت  ی آزمایشي در جیره هاParrآدیاباتیک 
 محاسبه انواع ي زیر برايازفرمول ها .تعیین گردید

 استفاده ی آزمایشي قابل سوخت وسازدرجیره هايانرژ
 )1989 بالدیس(شد

AME/ gr of feed =[ (F i  ×  GEf ) – (E ×  GEe )]/ 
Fi   

 
Fi   = گرم(یمقدار خوراك مصرف( ،E =  کل فضوالت

 ،)يوکالرکیل( خام یک گرم خوراكيانرژ = GEf، )گرم(
GEe  =يکیلوکالر( خام یک گرم فضوالتيانرژ(   

AMEn / gr of feed =[ (Fi  × GEf ) – (E × GEe ) 
– (NR × K]) / Fi 
NR= (Fi  ×  Nf) – (E ×  Ne) 

 
Nf = خوراك نیتروژن درصد ،  Ne= نیتروژن  درصد

 کیلوکالري به ازاي هر گرم  K = 22/8 ،)گرم( فضوالت
   نیتروژن
 ي قابل سوخت وساز هر یک از نمونه هاي انرژمحاسبۀ

 يیشنهادپپودر گوشت واستخوان مطابق فرمول 
  :انجام شد) 1962( آردمارکو

ME diet = (1- X)ME bsal diet +  X f(X) 
ME diet = ی قابل سوخت وساز جیره آزمایشيانرژ، 

X = پایهنسبت پودر گوشت واستخوان در جیره، ME 

bsal diet  =وساز جیره پایه قابل سوخت يانرژ ،f(X)  
   قابل سوخت وساز پودر گوشت واستخوانيانرژ

   
   يمارآآنالیز 

 جهت ی حاصله از دو دوره آزمایش هضميداده ها
 در  و پودر گوشت و استخوانیمطالعه اثرات جیره غذائ

قالب طرح تجزیه واریانس یک طرفه  با استفاده از رویه 
GLM نرم افزار SAS )2002( و تحلیل  مورد تجزیه

                                                
1 -Leco 

مقایسه میانگین ها با استفاده از  . قرار گرفتنديآمار
  محاسبهي براCorrاز رویه  .آزمون دانکن انجام شد

 Stepwiseو گزینه   REG و از رویه ضرایب همبستگی
نرم  ساده و چندگانه ی تجزیه تحلیل و رگرسیونيبرا

  .استفاده شد) SAS )2002افزار 
 

  نتايج و بحث
 قابل سوخت وساز، ي انواع انرژمیزان مصرف غذا،

ابقاء نیتروژن و قابلیت هضم ماده خشک در هر یک از 
.  نشان داده شده است2  در جدولی آزمایشيجیره ها

 شود میزان مصرف در جیره یهمانطوریکه مشاهده م
یره ج و در ی در هر دو سطح جایگزینی آزمایشيها

 پودر گوشت ي حاویپایه، به استثناء جیره آزمایش
 نشان نداده ي دارین ، تفاوت مع5 ۀواستخوان نمون

 15 و 5/7وافزودن پودر گوشت و استخوان در سطوح 
 ی در خوراك مصرفيدرصد در جیره پایه تاثیر

 روزانه ي میزان مصرف غذایبطور کل. خروسها نداشت
  گرم بود که در حد قابل قبول 79 تا 61هر خروس ، از 

میزان .  باشدیاز م قابل سوخت وسي تعیین انرژيبرا
 تواند از طریق ایجاد تغییرات در اتالف یمصرف غذا م

 قابل سوخت وساز ي مقادیر انرژی از منشاء داخليانرژ
به هر حال دراین آزمایش همانند . را تحت تاثیر قرار دهد

 ارقام )1992( لساب و  دلزنتایج گزارش شده توسط 
تامین  ی توانائ،) گرم96 تا 62(حاصل از مصرف غذا 

   .داشترا  ياحتیاجات نگهدار
ارقام مربوط به ابقاء نیتروژن در جیره پایه وهر یک 

 درصد 15 و 5/7 در دوسطح ی آزمایشياز جیره ها
 ي داریپودر گوشت واستخوان مثبت بوده و تفاوت معن

 AMEبه همین دلیل  مقادیر .دربین آنها مشاهده نشد
 سه با ارقام  در مقایی آزمایشي جیره هاازبدست آمده 

AMEn مقادیر . بودرت نییپا AMEn در جیره پایه 
 پودر  جیرة پایه وي حاوی آزمایشيمقایسه با جیره ها

 ي داری معنيگوشت و استخوان کاهش یافت و تفاوت ها
 نمونه  درصد5/7 سطوح ي حاوی آزمایشيبا جیره ها
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 15 سطح ي حاوی آزمایشيو نیز جیره ها 5 و 3 يها
 نشان ، پودر گوشت واستخوان6 و 5 يدرصد نمونه ها

هر یک از  ی آزمایشيجیره ها AMEnدار  مقبین. داد
 ي داری تفاوت معنیدر دو سطح جایگزیننمونه ها 

 لسادلز و ب ،)1985( و همکاران ریزل .مشاهده نشد
 نیز گزارش کردند )2001( و همکاران کاراکاسو ) 1992(

 بر پایه ي ها جیرهباکه افزودن پودر گوشت و استخوان 
 قابل ي موجب کاهش انرژ، کنجاله سویا- ذرت و یا ذرت

این پژوهش  در.  شودی م، کامليسوخت وساز جیره ها
 يهادر جیره   AMEn کاهش مقادیرکه  رسد یبنظر م
 پودر گوشت و استخوان در مقایسه با ي حاویآزمایش

اده خشک جیره پایه، همانطوریکه از ارقام قابلیت هضم م
آید، مربوط به کاهش  یم  بر2 ده در جدولارائه ش

 . استی آزمایشيقابلیت هضم ماده خشک در جیره ها

  نشاسته، رای آزمایشيهااده خشک جیرهبخش عمده م
 و نشان دادند ریزل. دهدی و پروتئین تشکیل میچرب

 بر قابلیت هضم  يافزودن پودر گوشت و استخوان تاثیر
 و یلیت هضم چرب موجب کاهش قابی ول.نشاسته ندارد

  و همکاران کاراکاس. )1985( همکاران  شودیپروتئین م
 و  خام، پروتئینینیز کاهش قابلیت هضم ماده آل) 2001(

 درصد پودر 20 و 10سطوح  خام در جیره پایه با یچرب
 نتایج ،به هر حال .نشان داده استرا ستخوان گوشت و ا

 ،)1988( جنسن و ویسویمارتوس   توسطبدست آمده
 قابل سوخت وساز در اثر کاهش قابلیت يکاهش انرژ
 40 و 20 و پروتئین درجیره با سطوح یهضم چرب

   .کندیاستخوان را تائید نم درصد پودر گوشت و
  

  
، قابلیت هضم ماده خشک و انواع انرژي قابل سوخت وساز جیره ) در سه روز( مصرف غذا-2جدول

  ).ارقام برحسب وزن تر(هاي غذائی آزمایشی
جیره هاي غذائی 

  آزمایشی
  مصرف غذا

 گرم
AME 

کیلوکالري در 
 گرم

AMEn 
کیلوکالري در 

 گرم

  ابقاء نیتروژن
  گرم

  قابلیت هضم
  ماده خشک
  درصد

a 392/3 233**  پایه  ab 352/3  a 21/1  ab 3/80  a 
ab 343/3 210  *5/7 :1+ پایه   abc 305/3  abcd 94/0  b 2/76  bc 
a 368/3 227  15 : 1+ پایه   abc 315/3  abcd 37/1  ab 5/74  de 
ab 398/3 215  5/7 : 2+ پایه   a 342/3  ab 54/1  ab 2/77  b 
a 372/3 222  15 : 2+ پایه   abc 333/3   abc 01/1  b 7/74  cde 
a 337/3 225  5/7 : 3+ پایه   abc 275/3  bcd 59/1  ab 8/75  bcd 
ab 345/3 211  15 : 3+ پایه   abc 308/3  abcd 12/1  ab 0/74 de 
a 340/3 238  5/7  : 4+ پایه   abc 290/3  abcd 46/1  ab 8/76  b 
a 403/3 237  15  :  4+ پایه   a 338/3  abc 83/1  a 3/75   bcd 

a 302/3 233  5/7 : 5+ پایه   c 250/3  d 44/1  ab 3/76  bc 
b 307/3 183  15 : 5+ پایه   bc 267/3  cd 88/0  b 2/73  e 
ab 383/3  215  5/7 : 6+ پایه   abc 328/3  abc 58/1  ab 6/75  bcd 
a 332/3 221  15 : 6+ پایه   abc 277/3  bcd 46/1  ab 7/72  e 

92/2  اشتباه استاندارد  0074/0  0061/0  10/0  26/18  
  نمونه پودر گوشت و استخوان و درصد سطح جایگزینی+  جیره غذائی پایه *

a-c **05/0( معنی داري ندارند  میانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون تفاوتهايP<( 
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قابل  ي انرژی، تراکم نسبAMEn و AMEمقادیر 
 و قابلیت هضم ماده خشک در هر یک از سوخت وساز

 5/7 پودر گوشت و استخوان و در دو سطح ينمونه ها
 AMEمقادیر .  ارائه شده است3 درصد در جدول 15و 

یک در هر  استخوان و  پودر گوشت ويدر بین نمونه ها
 نشان ي داری تفاوت معن،از دو سطح مورد مطالعه

بدست آمده، به استثناء  AMEn دار مقیبطور کل. نددندا
 درصد 5/7یدر سطح جایگزین 5 و 3ارقام آن در نمونه 
 بین استخوان و در  پودر گوشت ويدر بین نمونه ها
  ي داری استفاده شده، تفاوت معنیسطوح جایگزین

نیز نشان دادند که ارقام ) 1992( بلس و  دلز .شتندندا
AMEn نمونه پودر گوشت 8 ی از جایگزینبدست آمده 

 درصد مستقل از 24 و 18، 9، 6واستخوان در سطوح 
.  نشان ندادندي داری بوده و تفاوت معنیسطوح جایگزین

که  گزارش کردند) 1985( و همکارانریزلدر مقابل 
ت در دو نمونه پودر گوش AMEnباالترین مقادیر 

 5 ی در سطح جایگزینی درصد چرب11 و 2واستحوان با 
 درصد، 60 و 40، 20، 10 در مقایسه با سطوح درصد

 از ی بین برخی از همکوشی که ناشیدآ یبدست م
 چرب موجود در جیره پایه و  پودر گوشت و ياسیدها

 سطوح در را AMEnآنها کاهش . باشدیاستخوان م
 و کلسیم ی بین چرب درصد به اثرات متقابل5باالتر از 

 در آزمایش آنها یربط دادند، هر چند که چنین اثر متقابل
 و کاراکاسهمچنین . رفته بودگمورد مطالعه قرار ن

) 1988( جنسن و ویسویمارتوس و) 2001(همکاران
پودر گوشت و  AMEn مقادیرگزارش کردند که

 10با  مقایسه صد دردر 20 در سطح  به ترتیباستخوان
بطور  درصد 20  در مقایسه با درصد40سطح و  درصد

 نیز )1986( و همکارانیپست . باشدی کمتر مي داریمعن
 40ضایعات طیور در سطح  پودر AMEnدریافتند که 

 درصد 20 درصد کمتر از سطح 1/12درصد به میزان 
   . باشدیم

پودر  AMEn بر مقادیر یعدم تاثیر سطح جایگزین
 از ی تواند ناشیگوشت و استخوان در مطالعه حاضر م

استخوان و  ین تر پودر گوشت ویاستفاده از سطوح پا
  پودر گوشت ويین در نمونه هایهمچنین سطح کلسیم پا

کاهش  توانند دری عوامل مذکور ماحتماالً. استخوان باشد
 و کلسیم در کاهش قابلیت یایجاد اثرات متقابل بین چرب

 و قابل سوخت ينتیجه کاهش انرژ در  ویهضم چرب
به هر حال، . ساز پودر گوشت واستخوان، موثر باشند

 پودر گوشت و استخوان يبدست آمده برا AMEnدامنه 
، به ) در گرمي کیلوکالر228/3 تا 552/2، (در این مطالعه
 در سطح 3 و 5 يدر نمونه ها AMEnاستثناء ارقام 

 با دامنه گزارش ی خوبی درصد، هماهنگ5/7یجایگزین
، نشان )2001(و همکاران کاراکاسشده توسط 

 يبازده انرژ).  در گرمي کیلوکالر115/3 تا 511/2(داد
 پودر گوشت و استخوان ودر يخام در بین نمونه ها

هریک از سطوح مورد مطالعه، به استثناء مقادیر آن در 
 درصد، تفاوت 5/7ی در سطح جایگزین3 و 5 ينمونه ها

ه  بین بازدیضریب همبستگ . نشان ندادي داریمعن
استخوان،    پودر گوشت وی خام و ترکیبات شیمیائيانرژ

 ياز تغییرات بازده انرژ  )P=046/0% (67نشان داد که 
در گزارش .  باشدی خام میخام مربوط به تغییرات چرب

 خام بین ينیز تغییرات بازده انرژ) 1992 ( لساب  ودلز
 از یاز تغییرات آن ناش % 9/44 بوده و 67/0 تا 0 /61

 AMEnمیانگین .  خام نمونه ها بودیات در چربتغییر
پودر گوشت و استخوان در دو سطح مورد مطالعه با 

مطابقت ) 1992 (لسادلز و بارقام بدست آمده در مطالعۀ 
 گزارش شده توسط يها از دادهیدارد  ول

 همکاران  وریزلو ) 1988 (جنسن و ویسویمارتوس
شتر پودر بی AMEn دلیل مقادیر. باالتر بود) 1985(

 تواند به سطوح یگوشت و استخوان در این مطالعه، م
 یپائین تر استفاده ازآن در جیره پایه و ترکیب شیمیائ

 از محققین نیز به هنگام یبرخ. متفاوت آن مربوط باشد
 تر، یاستخوان در سطوح عمل استفاده از پودر گوشت و
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 قابل سوخت وساز در پودر ي از انرژيبه ارقام باالتر
، دگروت و 1989 لاد(اند شت واستخوان دست یافتهگو

استخوان در   پودر گوشت ویمقدار چرب). 1988کتلز 
  وریزل) 1988 (جنسن و ویسویمارتوسمطالعات 
در حدود نصف آن در پژوهش حاضر ) 1985( همکاران

 ي بین بازده انرژیهمبستگ).  درصد20دربرابر10( بود
 = - 37/0 و - 51/0(خام  خام و پروتئین خام و خاکستر

r ( توان یاز این نتایج م .، پائین بودیدر مقایسه با چرب 
 خام بتوانند ي خام و احتماالٌ انرژیاستنباط کرد که چرب

 پودر گوشت و استخوان يهادر نمونه AMEnتغییرات 
  .مطالعه شده را تبیین کنند

 با AMEn چربی خام به تنهائی بهترین پیشگوئی کننده 
تجزیه رگرسیون ). 4جدول ( بود% 88ضریب تبیین 

 حاصله در کلیه AMEnاي بین چندگانه به روش مرحله
استخوان و ترکیبات شیمیائی  نمونه هاي پودر گوشت و

با اندازه گیري AMEn آن نشان داد که تخمین دقیق تر
 98/0دو متغییر چربی خام و انرژي خام با ضریب تبیین 

دله پیشگوئی کننده معا ). 4جدول( امکان پذیر است%  
بدست آمده در این پژوهش متفاوت از معادله 

می ) 1992 (لسابو  دلزو ) 1994(NRC ) 1980(فارل
میانگین چربی و پروتئین خام پودر گوشت و . باشد

از )   درصد39 و 5/20به ترتیب (استخوان مطالعه حاضر
 54 و 8/14،) 1992 (لساب و دلزهاي سطح  آن در نمونه

  .اوت بوددرصد، متف
  

  
  

) بازده انرژي خام(  قابليت هضم ماده خشک، انواع انرژي قابل سوخت وساز و تراکم نسبي انرژي قابل سوخت وساز-۳جدول 
  ).ارقام برحسب وزن تر(نمونه هاي پودر گوشت و استخوان

  پودر گوشت و استخوان
AME 

کیلوکالري در 
 گرم

AMEn 
کیلوکالري در 

 گرم
 1بازده انرژي خام

یت هضم ماده قابل
  خشک
  درصد

1: 5/7*  762/2  ab ** 768/2   abc 59/0   ab 4/36  
1 : 15  230/3   ab 128/3   ab 66/0   ab 3/43  
2 : 5/7  528/3   a 248/3   a 66/0   ab 4/45  
2 : 15  258/3   a 238/3   a 66/0   ab 8/44  
3 : 5/7  667/2   ab 383/2   bc 51/0   b 2/35  
3 : 15  098/3   ab 065/3   ab 65/0   ab 5/38  
4 :  5/7  733/2   ab 552/2   abc 57/0   ab 7/37  
4  :  15  470/3   a 275/3   a 73/0   a 7/48  
5 : 5/7  212/2   b 033/2   c 51/0    b 2/31  
5 : 15  830/2   ab 800/2   abc 71/0   a 8/34  
6 : 5/7  317/3   a 027/3   ab 66/0   ab 8/50  
6 : 15  007/3   ab 867/2   ab 63/0   ab 2/31  

087/0  اشتباه استاندارد  070/0  015/0  031/0  
  شماره نمونه پودر گوشت و استخوان و درصد سطح جایگزینی در جیره غذائی پایه:*

a-c**  05/0(میانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون تفاوتهاي معنی داري ندارندP<( 
  AMEn /انرژي خام-1
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 و ماده خشک قابل ی درصد ترکیبات شیمیائبراساسپودر گوشت واستخوان )  در کیلوگرميلرکیلوکا( AMEn برآورد -4جدول 

  .هضم 
  ونیسرگر  عرض از مبداء R2  b2  b1*   داری معن سطح

  يمرحله ا        
0053/0  88/0  -  20± 1  Fat110  393± 708  1  
0029/0  98/0  09/0±GE  357/0+  13±   Fat 77  326 ± 282-  2  
0356/0  64/0    1036±2 DMD 3232  413 ± 1594  ساده  

  ضریب تبیین* 
1- Fat = خامیچرب   
2-  DMD =Dry matter digestibility  

  
 فارلتوسط  AMEn يهمچنین روش اندازه گیر

 انجام شده بود، ی ساعت گرسنگ32که بدنبال  )1980(
 ،معادله حاضر.  باشدیممتفاوت از مطالعه حاضر 

مونه پودر گوشت و  تعیین شده در شش نيمیزان انرژ
 درصد کمتر 12را ) 1992( دلز و بالس استخوان توسط

 يقابلیت هضم ماده خشک دربین نمونه ها. تخمین زد
یک از دو سطح مورد  پودر گوشت واستخوان  ودر هر

 رگرسیون یبررس . نشان ندادي داریمطالعه تفاوت معن
  يا معادله،و ماده خشک قابل هضم AMEnساده بین 
د تواند درصی درصد تولید کرد که م64 تبیین با ضریب

این . درا توجیه نمای AMEn  از تغییرات ی باالئنسبتاً
 یم  برخوردار است ویخوب معادله گرچه از دقت نسبتاً

 ياندازه گیربدون نیاز به  AMEnآن در تخمین توان از 
  که وقت و هزینه بر نمونهي خام در تعداد زیاديانرژ
 اهمیت ی در مقایسه با معادله اولی ولد، استفاده کراست
صرفنظر از سطح استفاده از پودر .  داردي کمتریعمل

هر  AMEn استخوان در مطالعه حاضر مقدار گوشت و
 پودر گوشت واستخوان به 6 تا 1 ي نمونه ها ازیک

  و 2416، 2913، 2724 ، 3243، 2948ترتیب برابر 
 2865 ± 275 در کیلوگرم با میانگیني کیلوکالر2947
 و ینی موسچ که با مقدار بدست آمده توسطبود

 مطابقت دارد ی گوشتيهادر جوجه) 2004( همکاران
با توجه به نتایج حاصله از )  در گرمي کیلوکالر842/2(

 ویسویمارتوس(  و سایر تحقیقات انجام شدهیاین بررس

  و دلز، 2001  و همکارانکاراکاس، 1988 جنسن و

، ) 1997همکاران   وپارسونس، 1997 لید ، 1992 لساب
 پودر یزائيکه ارزش انرژشود یچنین استنباط م

 NRCاستخوان باالتر بوده و در جداول  گوشت و
 رمنیف .مقدار آن کمتر تخمین زده شده است) 1994(

ساز پودر   قابل سوخت وي انرژ کهگزارش کرد) 2003(
) NRC) 1994آن در  استخوان بیشتر از مقدار گوشت و

 ي به بهبود سیستمها آن احتماالًيبهبود انرژو  بوده
  که موجب افزایش قابلیت هضم پروتئین پودريفرآور

 يو. باشدیاستخوان شده است، مربوط م گوشت و
را استخوان  گوشت و پودرساز   قابل سوخت ويانرژ
  و مرغان تخمگذار به ترتیبی گوشتيها جوجهيبرا

ر کیلوگرم پیشنهاد  دي کیلوکالر2700 و 2500معادل 
  .کرد

  
 يریجه گینت

پودر  AMEn که  نتایج این پژوهش نشان داد
 يگوشت و استخوان تحت مطالعه بطور قابل مالحظه ا

استفاده .  باشدیباالتر م) NRC) 1994از مقادیر آن در 
 جوجه ی عملياستخوان در جیره ها از پودر گوشت و

بت  کمتر،  نسی تخمینAMEn با مقدار ی گوشتيها
 به پروتئین جیره را افزایش داده و سبب ذخیره يانرژ

 توان با اندازه یم.  در الشه خواهد شدیبیشتر چرب
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  .سوخت ساز آن را با دقت باال برآورد کرد قابل ي خام مقدار انرژي خام و انرژی میزان چربيگیر

  

  منابع مورد استفاده 
 و کیفیت پروتئین پودر يتعیین ترکیبات  مواد مغذ. 1384  م،ان و دانش مسگر ج پور رضا، ح مقدمينصیر ح، يجانمحمد

  183- 195 : 2، شماره 19، جلديمجله علوم و صنایع کشاورز. ی گوشتيگوشت و استخوان در تغذیه جوجه ها
با  ی قابل متابولیسم مواد خوراکي انواع انرژي در اندازه گیریاثر طول  مدت گرسنگ. 1374  ا،گلیان م، و یساالر معین

  .58- 70 :9، جلد يمجلۀ علوم و صنایع کشاورز. استفاده از دو روش سیبالد و فارل
انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت ) ترجمه.(ویرایش دوم. تغذیۀ طیور. 1378  م،یگلیان ا و ساالر معین

  .يکشاورز
 .انشگاه تهرانانتشارات د). ترجمه(  تغذیۀ  مرغیروش علم. 1370  ر،ي شیرارینیکخواه ع و کاظم
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